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   ל סדר היום:ע

 

 חוות דעת של היועמ"ש לעניין סמכויות חברי המועצה בקביעת הליכי התמחרות.  .1

 –קרנות הרשות  ₪30%,  155,400 –משרד החינוך  70%אישור תב"ר לשיפוץ התיכון. מקור:  .2

למניעת כניסת מים למבנה.  ₪. מטרת הפרויקט: פיתרון לאיטום מבנה התיכון ו 66,600

מטר עומק לאורך כל הצד המערבי של התיכון,   8-תכולה: תכנון הפרויקט, חפירה של כ

 חשיפת הקיר החיצוני, איטום המבנה בחומרים המתאימים, צביעה וביצוע ניקוזים בשטח. 

 מחזור הלוואות.  .3

 הצגת מרכז גישור.  .4

 הביטחון ביישוב.  .5

 איוש ועדות המועצה.   .6

משרד הפנים ]התווסף לסדר  100% –₪. מקור מימון  100,000אישור תב"ר סקר נכסים, ע"ס  .7
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יש לנו סדר יום ששלמה שלח,  . 38התחלנו. פותחים ישיבת מועצה    :ניר ברטלמר 

ששני סעיפים ממנו שחר, הצעות לסדר יום שהתבקשו על ידי חלק מחברי המועצה. הצעה לסדר יום  

בר מועצה אחד, נכון? והן צריכות להילבן באיזשהו סדר מסוים? הצעות לסדר יום  מספיק ח

ראשונות, ואם יש שתיים, שתיהן על ידי האופוזיציה. לפי סדר ההגעה? ושאילתה? לפני, אחרי?  

 שאילתה אחריהם? סדר. אז במה אתם רוצים להתחיל? בוועדות או בביטחון? 

 

 בים שממתינים. בביטחון. יש תוש  גב' אורנה רייטר: 

 

 הביטחון ביישוב. ( 5

  

 דורון?    מר ניר ברטל:

 

אני אפתח ואגיד שאני חושב שאין תושב ביישוב שלנו שלא ערב טוב.   מר דורון טישלר: 

נוגע בו או מעניין אותו או בראש מעייניו הנושא החם ביישוב, שהוא נושא הביטחון, ההתפרצויות  

י רוצה להגיד כמה דברים שאנחנו חווים פה ובכלל נושא הביטחון  והפריצות לבתים ביישוב שלנו. אנ

ביישוב. אני חייב להגיד שמצב הביטחון ביישוב שלנו, ואני לא מגזים, אני אומר בשפל המדרגה.  

תחושת הביטחון בקרב תושבי היישוב שלנו לא רק שהיא נפגעה, לא רק שהתושבים מפוחדים, היא 

לא בטוחים, חברים. אנחנו רואים את זה לאחרונה, הן בזה שאני גם לא קיימת. התושבים מרגישים 

שומע לפחות, או מגיעות אליו פניות מתושבים שהילדים שלהם מפחדים להישאר לבד בבית. אגב, 

אני יכול להעיד על עצמי שגם הילדה שלי, לאור האירועים האחרונים, פונה אלי שהיא מפחדת 

הרבה ילדים כאלה ביישוב. תושבים מרגישים לא בטוחים.   להישאר לבד בבית. ואני מניח שיש עוד

נכנסים להם למרחב הפרטי והאישי שלהם. תשתית פלילית יכולה להיות פלטפורמה ברגע אחד 

 לתשתית פח"ע, ואת זה כולנו יודעים. רק אנחנו לאחרונה התחושה שנוטים להתעלם מזה. 
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ם והם פגיעים בלילה. הגענו למצב שאין שעה  התושבים שלנו ביישוב פגיעים, חבר'ה. הם פגיעים ביו

לפריצה. אם פעם הפריצות היו מתאפיינות בלילה, היום הפריצות גם ביום. הפורצים מרגישים בטוח.  

בואו נראה קצת עובדות שמדברים בעד עצמן לגבי הם מרגישים בטוח לפעול ביישוב באין מפריע. 

, יו"ר המועצה הנוכחית 2019נלך מעט אחורה.  ,2019-פריצות והתפרצויות לבתים. נתחיל דווקא ב

אירועים של התפרצויות  16, 2020אירועים של התפרצויות לבתים. בשנת  40אירועים.  40מכהנת, 

לבתים. ואנחנו גם יודעים להסביר את המספר הנמוך הזה, כי בתקופה הזאת, תקופת הקורונה, המון  

של תושב כזה או אחר לא הגיע אליו. אבל בשנת  אנשים היו בבתים שלהם, ולכן גם מי שחשק בבית

, שלא מזמן התחלנו אותה, אנחנו מדברים כבר על שלוש התפרצויות לבתים, פלוס שלושה 2021

 ניסיונות התפרצות לבתים. 

אני חושב שזה יותר מדי. זה יותר מדי וזה הרבה. ואנחנו מסתכלים על בסך הכל חודש פלוס שעברו 

רוצה להגיד והיד עוד נטויה ולנבא דברים כואבים, אבל אם זאת המגמה   במתחילת השנה. אני לא

, מעבר להתפרצויות לבתים, היו גם חדירות ליישוב. היו 2020שלנו, אז לאן אנחנו הולכים? שנת 

חדירות של פלסטינים ליישוב דרך הגדר ההיקפית שלנו. גדר הביטחון של היישוב, כולל חיתוך של 

לא ראיתי שום הפקת לקחים ד, כמו שציינתי, יכול היה להפוך ללאומני. הגדר. אירוע שברגע אח

מהאירועים האלה. ואני מתכוון לתחקירים. אני מכיר בתרבות הביטחונית שגדלתי עליה, כשיש 

אירועים ביטחוניים כאלה, מיד לאחריהם באים התחקירים. אבל התחקירים לא אמורים לערוף 

 ללמוד להפיק את הלקחים ולהיות טובים יותר. ראשים. מהתחקירים אנחנו אמורים 

ועדת ביטחון. אני אשמח, בין אם ראש המועצה או הקב"ט ירעננו את זיכרוני מתי התכנסה ועדת  

ביטחון ביישוב. ועדת ביטחון זכור לי שהתכנסה פעם אחת, מהיום שהמועצה מכהנת, וגם זה היה 

דה. מי שיושב בראש הוועדה הוא חבר מועצה בשביל להכיר את הקב"ט החדש. ולהכיר את חברי הווע

מסיעת אופק, הסיעה שלך, ראש המועצה. מיום הקמת ועדת הביטחון, שזה מיום כניסתך לתפקיד,  

לא התכנסה ועדת הביטחון. ועדת הביטחון לא התכנסה לדון בשום אירוע חריג שהיה ביישוב. ועדת  

י החגים, בשביל לדון במצב הביטחון  הביטחון, כמו שאני הכרתי אותה, היתה מתכנסת גם לפנ
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והיערכות לקראת החגים ביישוב. ולא רק בגלל אירועים ביטחוניים. אבל כמובן שהוועדה הזאת לא  

התכנסה, ומי שיושב בראשה כנראה שלא היה לו זמן לכנס את הוועדה ואת חבריה לדון באירועים  

 הביטחוניים שהיו ביישוב.  

ם תחקיר מהאירועים שנגעתי בהם. והיו אירועים חמורים, חברים. בוועדת הביטחון גם לא הוצג שו

אלו היו אירועים חמורים של חדירת פלסטינים לתוך היישוב. שהנושא הזה לא עלה, לא דן, לא  

סיעור מוחות, לא תחקיר, לא שום דבר שקשור לאירוע הזה, שיכול להעיד על מצב הביטחון או מה 

פעולה נוקטים בשביל לטפל בתופעה הזו. או ללמוד ממנה. או  עושים או איך עושים ואיזה דרכי 

להבין מה היה שם. גם לא בפני צוות הכוננות של היישוב. וקיים צוות כוננות ליישוב. גם בפניהם לא 

הוצג תחקיר אחד מהחדירות שהיו ליישוב על ידי פלסטינים. כשאני מדבר עם חברי צוות הכוננות  

ה היה שם, האם יש לקחים, אומרים לי 'על מה אתה מדבר? לא  ושואל אותם האם הם מכירים מ

 דיברו איתנו בכלל על זה'.  

, ביקשנו ודרשנו לראות את תפיסת הביטחון של היישוב.  2020, וגם בשנת 2019בישיבת מועצה בשנת 

עד היום מה? לא ראינו. אני זוכר שלימים קב"ט מוסדות החינוך של היישוב, רמי לב ארי, שהיה  

היישוב, הציג לא מעט פערים בתוכנית העבודה, מה שקראנו לה תוכנית עבודה, שהיא בעצם  קב"ט

וגם שם עלו פערים מאוד קשים בנושא הביטחון של היישוב ובנושא לא היתה תוכנית עבודה. 

האמצעים של היישוב. אני לא ראיתי שמשהו מאז תוקן. תפיסת הביטחון, תוכנית אבטחה, חברים,  

צעי עליו מושתת אבטחת היישוב.  ודבר כזה לא קיים. וחבל שלא קיים. כי אם היה  היא בסיס המב

לנו דבר כזה, יכולנו לעבוד בצורה טובה יותר, ואולי להגיע להורדה משמעותית בכמות האירועים  

 בתוך היישוב.  

ום  כנ"ל לגבי תוכנית עבודה של בעלי התפקידים במחלקת הביטחון. ביקשנו לראות תוכניות. עד הי

לא ראינו תוכנית משמעותית ראויה. גם אז הוצגו הפערים ופערים משמעותיים במרכיבי  האבטחה  

ביישוב. ולא נעשה עם זה כלום. כמות הפשיעה ביישוב גוברת, הן בהיבטי הפשיעה והן בתעוזה של  

ך הגורמים העברייניים, שהם גם מחוץ ליישוב ואני גם לא חושב שאני טועה אם אגיד שיש גם מתו
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חברים, נדרשת פה פעולה אפקטיבית ואקטיבית של מחלקת הביטחון, של ראש המועצה, היישוב. 

 בשביל למגר את התופעה הקשה הזאת. ולתת לתושבים את הביטחון שהם ראויים לו. 

מרכיב הביטחון ביישוב מהווה את אחד השיקולים המרכזיים בבחירת מקום המגורים. אני זוכר גם  

זה היה  אחד הדברים שהסתכלנו עליהם. אז בטח ובטח כל אותם מאות תושבים   כשאני באתי לגור,

שהצטרפו אלינו בשנים האחרונות. אחד מהשיקולים שלהם, מעבר לחינוך, היה גם נושא הביטחון  

ביישוב. עד כמה הם מרגישים פה בטוחים. וכאשר התחום הזה נפגע והתושבים מרגישים חשופים,  

 ה להגן על תושביה.  המועצה נכשלה בתפקוד של

כשאני מסתכל על מרכיבי הביטחון, אני רואה דבר אחד מול העיניים שלי. אני רואה מעגלי אבטחה.  

השפה המקצועית. אני מניח שהקב"ט מבין למה אני מתכוון. ומעגלי האבטחה שקיימים ביישוב יש 

ני אגע בדברים בגדול.  לא מעט חורים. אני לא אכנס ואדבר על החורים בתוך מעגלי האבטחה, אבל א

גלאים שלכאורה אומרים שהם  , וגם כיום. 2019-כמו הגדר ההיקפית, שהמצב שלה קשה. היה גם ב

קיימים, או שחושבים שהם קיימים על הגדר ההיקפית והם לא קיימים. מצלמות. לקחנו נקודה אחת  

 או שתי נקודות, ובהם שמנו באופן נקודתי מצלמות. מעבר לזה, שום דבר.  

מדת המאבטח בכניסה ליישוב. אני לא מצליח להבין למה המאבטח בכניסה יושב רוב היום, אני לא  ע

רוצה להגיד כל היום, אבל רוב היום בתוך המבנה שלו, בתוך הבוטקה, ולא מתייחס לאף רכב שנכנס  

שוב  לתוך היישוב. אני, והרבה תושבים שפונים אלי, כולל חברי שיושבים פה, נכנסים ויוצאים מהיי

בכל שעה ושעה. ואני מרשה לעצמי להגיד שאני מגיע גם בשעות הקטנות של הלילה ליישוב, ואין פעם  

שאני לא מגיע והמאבטח נמצא בתוך המבנה. ברגע שהרכב מתקרב מהכיכר לכיוון השער, נלחץ  

ישוב השלט והמחסום עולה והרכב נכנס פנימה. בין אם זה אני או בין אם זה מי שלא צריך להיכנס לי

או מי שמטריד אותנו שנכנס ליישוב. אבל אין שום התייחסות. עברנו לאיזשהי שיטת אבטחה שהיא  

 במקום הרתעה, במקום מניעה, אנחנו ירדנו למדרון אחורי ואנחנו מתחפרים בתוך העמדות שלנו.  

שוב, על רכב הביטחון, יש לי הרבה מה להגיד עליו. רכב הביטחון, במקום להיות ביישוב, בפנים היי

גדרות היישוב, ברוב הפעמים שאני רואה את האוטו, אני מוכן לצלם אותו, נמצא בכניסה ליישוב.  
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שלא נדבר על אותו רכב חלופי שכבר נמצא לאורך תקופה מאוד ארוכה, ולא רכב הביטחון שצריך  

ולא   להיות ביישוב. אז לא רק שהוא נמצא בכניסה, הם גם יושבים שני המאבטחים בתוך הבוטקה,

 מתייחסים לאף רכב שנכנס לתוך היישוב. זאת עבודת אבטחה? אולי. לא שאני מכיר. 

תאורה היקפית בגדר. פערים. דרך הביטחון של היישוב, אמרתי אני אבדוק את עצמי. שאני לא אגיד 

סתם דברים. שבת אחרונה, כיתתי את רגלי והקפתי את כל היישוב ברגל. ברגל, נהניתי. אתה לא יודע 

מה נהניתי. גם מהנוף, גם מהאוויר וגם שאני רואה דברים שאני לא יכול לראות עם הרכב. ממליץ כ

לכם לעשות את זה. אתם תיהנו מכל רגע. אני לא מצליח להבין איך רכב הביטחון שלנו לא נוסע בכל 

, אני הגזרה המזרחית והצפונית. אין רכב שנוסע שם, חודשים על חודשים. ואם תגידו לי שהוא נוסע

אגיד לכם שזה לא נכון. אני מסתכל כל הזמן. אני רואה מהבית שלי את גדר הביטחון. אין פעם אחת  

שאני רואה את הרכב עובר שם. אין מצב שהרכב שקיים מזה מספר חודשים ביישוב יכול לנסוע 

א לאורך גדר הביטחון בצד המזרחי שלה, ובטח לא בצפוני שלה. או נגיד בטח לא במזרחי וגם ל

 בצפוני. אז חבר'ה, אני לא מצליח להבין. או שיש לנו ביטחון, או שאנחנו בכאילו. 

אין הפגנת נוכחות בתוך היישוב. שום דבר. גם לא למראית עין. גם כשהרכב השכור נוסע, הוא נוסע 

כעוד רכב ולא כרכב ביטחון. לפני שאני אסכם את הדברים שלי, אני ככה תוך כדי מסתכל בפייסבוק  

 העליתם פוסט על נושא הביטחון. אז אני אומר, חברים. זה לעג לרש.   20:45י רואה שבסביבות ואנ

 

 גם מי העלה את זה?     מר אלעד כהן: 

 

אם אני לא טועה, הקב"ט חתום בסוף. אבל זה פוסט שיצא בלוגו של    מר דורון טישלר: 

 המועצה. 

 

 לפני חצי שעה?     מר אלעד כהן: 
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 רך לפני שעה.  בע  מר דורון טישלר: 

 

 בעיתוי מקרי.     מר אלעד כהן: 

 

בעיתוי מקרי לפני שעה, פוסט. אני אעשה במרכאות "להרגיע את   מר דורון טישלר: 

התושבים". חבר'ה, זה פוסט שהוא תגובה עצובה ובעיתוי מצחיק גם. הרי זה לא סוד, וכולנו נמצאים  

ל הכי הרבה לייקים, נושא הפריצות ורואים את הפייסבוק. אני חושב שזה אחד הפוסטים שקיב

וההתפרצויות לבתים ביישוב. ולא סתם הוא זכה לכל כך הרבה תגובות ולא סתם הרשת סוערת ולא  

סתם התושבים סוערים ולחוצים וכועסים על כל מה שקורה כאן מבחינת הביטחון. אז לפרסם 'נעשו 

ק או לבכות על הנושא הזה. זה פוסט פעולות רבות לאיתור ותפיסת הפורצים', אני לא יודע אם לצחו

שאין בו כלום ושום דבר. התושבים רוצים לראות תוצאות, חבר'ה, ולא תירוצים. תוצאות, ולא  

 תירוצים. 

לסיכום, אני אגיד ככה. ההכנסות הן גדולות. הן מאגרות השמירה, וההשקעה בביטחון יורדת. אין  

ת. בצורה הזאת לא ניתן לקיים אבטחה  ליישוב תפיסת אבטחה. ואין תוכניות עבודה סדורו

מקצועית. ואני עומד על זה. האבטחה שמתבצעת כיום לא נותנת מענה לביטחון היישוב ולביטחון 

התושבים ביישוב. ואני אגיד לכם עוד משהו. הלכתי והסתכלתי בשבועות האחרונים מה קורה  

עשו עבודת מטה סדורה. כתבו סביבנו. ותתפלאו, לא מעט יישובים שהם בסדר גודל שלנו, הלכו ו

תוכניות אבטחה, כתבו תפיסת אבטחה. התקינו אמצעים כאלה ואחרים ועברו להתקפה. ממגננה, 

מהתחפרות, עברו להתקפה. עשו רעש, במרכאות, וכל זה בשביל מה? לתת ביטחון לתושבים שלהם.  

ריצות לבתים שלהם.  את כמות הפ 50%, הורידו במעל 20%-ועובדה, הורידו בעשרות אחוזים, לא ב

אז מה? אנחנו לא יודעים לעשות את זה? אז אני שואל איפה אנחנו בכל התקופה הזאת. האם אנחנו  

 מחכים שיקרה משהו ביישוב? 

נדרש לשנות גישה בתפקיד מערך האבטחה ביישוב. זה יפה שיש התקן  למי שמבין למאבטח בכניסה.  
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שהמדים שלהם יפים. אבל חבר'ה, תכל'ס. בשורה  ואני חושב שגם מישהו ציין את זה בפייסבוק, 

התחתונה, אין ביטחון. כל מי שרוצה נכנס ליישוב. אספר לכם משהו. ביום שישי האחרון קיבלתי 

תמונות של נערים, לדעתי מהכפר השכן, שמסתובבים פה בתוך יישוב. קבוצה של נערים עם אופניים 

מסקרן אותי לדעת מה עשתה קבוצת הנערים חשמליים, שמסתובבת בכל היישוב. מעניין אותי, 

הזאת שהסתובבה פה בתוך היישוב באופן חופשי, באין מפריע, שאפילו רכב הביטחון שלנו, שאני 

 בודק, לא פגש אותם אפילו לא פעם אחת. ולא שהם היו חצי שעה בתוך היישוב. 

לא מה שמגיע לתושבים   חבר'ה, אבטחה זה מקצוע. אז אם אנחנו רוצים לסמן וי, זה בסדר. אבל זה 

שלנו. זה לא מה שהתושבים שלנו ראויים לו. התושבים שלנו ראויים לביטחון ולתחושת ביטחון 

 ולהרגיש מוגנים בתוך היישוב שלהם. וברמה גבוהה. 

ועוד משהו קטן,  ואני מסיים את הדברים שלי. כתבה מישהי בפייסבוק שהגיע חייל ודפק לה בדלת  

אני מניח שזה מוכר לכם. אני חושב שאם היה בא חייל ודופק לי בדלת, הלב  ואמר לה שיש תרגיל.

שלי היה נופל לתחתונים, סליחה על הביטוי. כי יש לי ילד בצבא. לשלוח חיילים, בין אם זה נכון ובין  

אם זה לא נכון, אתם יודעים, לדפוק בדלת של תושבים ביישוב ולהגיד להם שיש תרגיל ביטחוני,  

חוסר אחריות. זו צריכה להיות תפקידה של המועצה, של הקב"ט, להודיע לתושבים,  חבר'ה, זה 

מה חושבת אותה אמא שחייל בא ודופק לה באמצעי הדיוור השונים שיש תרגיל ביטחוני ביישוב. 

 בדלת? מה חושב אבא שחייל דופק בדלת? תודה.   

 

שנושא   אפשר לשאול שאלה? אתה באמת רוצה לקדם ולשפר,   מר ניר ברטל:

 הביטחון פה ביישוב באמת יתקדם וישתפר?  

 

 מה אני חושב? לא שמעתי אותך.    מר דורון טישלר: 

 

 אתה באמת רוצה שנושא הביטחון ביישוב יתקדם וישתפר?    מר ניר ברטל:
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אם לא הייתי רוצה שנושא הביטחון יתקדם וישתפר, לא הייתי מציע   מר דורון טישלר: 

 לך עזרה.  

 

אז למה כשהצענו לך לפני שנה בערך לעמוד בראש ועדת הביטחון,     רטל:מר ניר ב

   -שאתה כל כך 

 

לקחת מישהו שהוא פנסיונר של שירות הביטחון אני אענה לך על זה.   מר דורון טישלר: 

הכללי, שמת אותו בראש ועדת הביטחון. ראה אותו אחד, מסיבות לא סיבות שהוא לא מצליח למלא  

ואמרתם 'דורון, בוא תעשה את התפקיד הזה'. אני לא אחד שזורקים עליו את  את התפקיד. באתם 

הזבל. לא אחד שזורקים עליו את הרפש ובטח לא אחד שמנקים איתו את הבעיות של אחרים. אז אני  

חבר בצוות כוננות, אני חבר בוועדת ביטחון, אני מתנדב בתוך היישוב במספר מקומות. אני מוכן  

מוכן מעצמי, אני גם תורם מעצמי לתוך היישוב. ולכן אני בא ואני אומר. ברגע   לתרום מעצמי, לא רק 

שיש לך מישהו מהסיעה שלך, ניר, שכשל בתפקידו בוועדת ביטחון, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד 

למישהו אחר לזרוק עליו את הבעיות ולהגיד לו 'הנה, זה הוא אשם. הוא יו"ר ועדת ביטחון'. אתה  

ועדת ביטחון. אני הצעתי את העזרה שלי, והנה אני אומר את זה פה והתושבים שומעים  תחזיק את 

 אותי  והקהל פה שומע אותי. אני מוכן לעזור מניסיוני,  

 

 מה זה לזרוק רפש, לא הבנתי?   מר ניר ברטל:

 

זה מה שאני אומר. זאת התשובה שלי. אני מוכן לעזור מניסיוני    מר דורון טישלר: 

 ים את הביטחון פה ביישוב. לעשות אותו טוב יותר ולעזור בקב"ט בכל מה שהוא צריך.   בשביל להר
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מעולה. רק לא הבנתי את העניין של לזרוק רפש. יש לך נושא שחשוב,    מר ניר ברטל:

 אתה בעצמך אומר שמי שאחראי, רגע, דורון, שנייה, תן לשאול. 

 

בלא מעט דברים לטובת הקהילה   אני מתנדב פה, אני משתתף פה  מר דורון טישלר: 

 ולטובת היישוב. אני נותן מעצמי שעות על גבי שעות.  

 

 אני יודע, אני מעריך את זה מאוד.    מר ניר ברטל:

 

אז הגיע הזמן שתרים את הכפפות ותעשו גם כן מה שאתם צריכים    מר דורון טישלר: 

 לעשות כמועצה.   

 

שאול את השאלה, או שאתה רק רוצה שאני לא רגע, דורון. אני יכול  ל   מר ניר ברטל:

 אשאל אותה כדי שתצעק עלי? 

 

לא, אתה יכול לשאול. חלילה, אני לא צועק. אני מרים את הקול כי    מר דורון טישלר: 

 אתה רחוק ממני.   

 

תודה. אתה בעצמך אמרת שמי שנושא באחריות זה יו"ר ועדת     מר ניר ברטל:

פעמים כמה הוועדה הזאת לדעתך היא חשובה. ואני חושב שאני הביטחון  ואתה גם ציינת מספר 

מעריך אותך מאוד. על תרומתך, על הידע המקצועי שלך. ואני מאמין שאתה גם יושב פה ואכפת לך 

מהדברים ובאמת רוצה שדברים ישתנו ולא רק לעשות נאומים לצרכים אחרים, נקרא לזה. לכן אני  

לבוא ולהגיד, באמת לבוא ולרתום את הניסיון ואת כל   מאוד הופתעתי, הצענו לך, הצעתי לך,

ההתנדבות שלך למקום שאתה עכשיו אמרת שהוא המקום שהוא הכי משמעותי. אז אני באמת לא 
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מבין אם חשוב לך ואכפת לך ואתה רוצה באמת להשפיע פה על מה שקורה ביישוב, או רק פעם בשנה  

קשור להשליך, איך אמרת? זבל, או לטאטא. יש פה   לבוא ולתת פה נאומים. ואני גם לא מבין איך זה

זה, כל אחד זמן כניסה, אחרי זמן מסוים אתה יכול להיכנס. אבל זה שלך. בסדר גמור. אני את  

 התשובה לפחות הבנתי, קיבלתי. מישהו רוצה להוסיף משהו? נחזור לעניין עצמו? 

 

ינית. אנחנו, ניר, כחברי  אני הייתי שמח אם היית מתייחס בצורה עני  מר בועז בגריש: 

מועצה, משקיעים כל כך הרבה זמן בכל הנושא של העשייה סביב המועצה. לבוא להגיד עכשיו לדורון,  

 תשמע, דורון,   

 

 אותו דבר דוד כץ. דוד כץ בדיוק כמוכם.     מר ניר ברטל:

 

ולהגיד אני לא באתי ואמרתי דוד כץ או דורון. אני אומר, לבוא לדורון   מר בועז בגריש: 

 לו 'זאת הבעיה, כי אתה לא רצית לבוא ולעשות',   

 

 לא אמרתי שזאת הבעיה.     מר ניר ברטל:

 

 אז בוא נשמע מה ההתייחסות הקונקרטית.     מר בועז בגריש: 

 

תיכף תשמעו. מישהו רוצה להגיד עוד משהו, לפני שאני אתייחס    מר ניר ברטל:

 קונקרטית? את רוצה להגיד משהו? 

 

. אז אני רוצה להתחיל לשאול אותך, אני רוצה להגיד הרבה משהו  רנה רייטר: גב' או

האם אתה רוצה שהביטחון ישתפר, ניר? כי, אני אוסיף, לפי פקודת העיריות, ראש הרשות אחראי 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 16.02.21שלישי,  מיום, 38מועצה מס' ישיבת 
 

 14 
 

   ?שאלה. האם אתה רוצהלשלומם וביטחונם של התושבים. 

 

 סיימת?   מר ניר ברטל:

 

לת את השאלה. אני רוצה תשובה ואחר כך אני שואני ק אלא, ר  גב' אורנה רייטר: 

 אמשיך.  

 

 את יכולה להמשיך.     מר ניר ברטל:

 

 אתה לא רוצה לענות?    גב' אורנה רייטר: 

 

 אני אענה בסוף.     מר ניר ברטל:

 

אוקיי. דורון, כל פעם שאני שומעת אותך, הלב שלי מתכווץ. כוכב    גב' אורנה רייטר: 

', לעשות תוכנית, תפיסת ביטחון, תפיסת הפעלה, והורידו את כמות  19 שוןברא יך יאיר התחילו תהל

 , תוך שנה וחצי.   15-ל 120-הפריצות שם מ

 

 מכמה לכמה, לא שמעתי?     מר ניר ברטל:

 

 .  15-ל 120  גב' אורנה רייטר: 

 

 ? 120   מר ניר ברטל:
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 .  15-כן. ל  גב' אורנה רייטר: 

 

 . 120וואוו,    מר ניר ברטל:

 

רק שלא יתלהבו. כוכב יאיר זה יישוב לא מגודר. רמת ביטחון ב'. לא   גב' אורנה רייטר: 

. יישוב שהתושבים שלו התנגדו לגידור, יישוב בטבע. ומצאו  מקבל כל כך תקציבים מפיקוד העורף.

ן בנושא. שנת  לדואת הדרך לעשות את זה. כואב לי הלב, כי בדיוק לפני שנה ושמונה חודשים ביקשתי 

של עלייה מאוד משמעותית בכמות ההתפרצויות ביישוב. ואני לא אגע בזובור שעשו   היתה שנה  2019

לי. אתה זוכר, אודי? לא שאתה עשית לי, אבל אתה סיפרת לי. שאני בוגדת, יורה בנגמ"ש. אם היינו  

ב ת. כואב לי הלאחרקצת הולכים בכיוון, קצת, לא הרבה, היום אני מניחה שזה היה נראה קצת 

מחבט בייסבול, תציידו באקדח. לנעול את חדר תקנו "בתגובות בפייסבוק דברים כמו שאני קוראת 

כמובן את החלונות.  ואת חדר השינה, ל עונלאין להם ילדים קטנים. אבל כנראה שזוגות  אלו. "השינה

כמו   אתם מדברים, וואוו" אפשרי. מישהו כתבה  עוד מעט יגידו להיכנס למקרר במהלך הלילה. גם 

. אז אני לא רוצה להיות בדרום אפריקה. אני רוצה לגור שיהיה לי נעים וטוב, כמו  " אפריקה בדרום

בכוכב יאיר וכמו בסביון. גם בסביון הורידו. סביון היום, זה מה שהבנתי היום מיו"ר ועדת ביטחון,  

   יותר מפה.נראה קצת י בטוח מהמבחינה הפלילית, ויש שם מה לגנוב כהיא העיר, היישוב, הכ

שיגיד לי שזו בעיה בכל הארץ, או כרגע רק סיימנו את הקורונה ויוצאים החוצה, אז מי יה יהעכשיו, 

לא. בכוכב יאיר עד היום היה ניסיון שתפסו אותו, הבריחו אותו. יש להם אמצעים שכנראה עושים  

. אז זה לא בכל א אחתילו לרים, פירוטכניקה וכאלה, שהבריחו. ולא היתה פריצה, אפלהם כל מיני דב

ואני מקווה מאוד שמי שלא יגיד שזו היסטריה רגעית, או מישהו התסיס וזה עלה, אני מאוד  הארץ. 

מקווה ועל זה אני לא אגיב. כשתגידו או שמישהו יגיב אני אגיב. וגם שלא יגידו שהכלבים נובחים   

של המשטרה וזה תפקיד של ריות זו אחרה עוברת. יש עכשיו רעש וצלצולים וזהו. ולמי שיגיד שוהשיי

המשטרה, כמו שנאמר לפני שנה ושמונה חודשים, אז פה אני אומר 'נכון'. סטטוטורית זה תפקיד של 
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המשטרה. אבל התפקיד של המשטרה זה גם לאבטח קניונים. אז מה? אין שם מאבטחים? ותפקיד 

ש הרשות אחראי ר שראאחזו טרה לאבטח? משטרה לא מאבטחת. אין לה כוחות לזה. ואנישל המש

 לשלומם וביטחונם של התושבים. 

אם אני אחזור אחרי מה שאתה אמרת, שהרשות צריכה לעשות הרבה יותר ויותר נכון. חלק גדול 

ון אמר, את תפיסת מזה, נכון שיה פה השקעה. אחרי שקובעים את המה, וקובעים, כמו שדור

מצם פערים. אבל אחר כך  הגיע למשהו ולצה. כי צריכים להביטחון ואת תפיסת ההפעלה, יש השקע

זה גם יותר ברור. זה לא מה שקורה עד עכשיו. כי מה שקורה עד עכשיו, אני אקח מטפורה של תמר,  

. זו התחושה.  םקוניאז  זה בעצם רוצים להכין עוגת גבינה, מגיעים לסופר ורואים שוקוליט במבצע

ה. וזה היה רק בדיון בישיבת המועצה  פה ופאותם קיבלנו תב"ר, או השגנו תב"ר למצלמות, שמנו 

 הקודמת. שואל דורון 'האם הן מצלמות תרמיות?' לא. אז מה זה עוזר, אם לא רואים בלילה?  

הביטחון. וכל מיני דברים  אני לא בתחום. אבל שאלתי. כל מיני רעיונות לשפר את יש הרבה רעיונות. 

עכשיו זה אחד, תפיסת ביטחון  ריך לעשות שבת שמה שצן. ואני חושאנשים עשו לשפר את הביטחו

והפעלה. שעושים את זה הרי מה קיים היום, מה הבעיה ומה הכלים לפתור אותה. מה צריך להיות.  

אפילו להעלות הצעת   אישור עקרונות של מה צריך להיות. כמובן טכנולוגיה והטמעה. אני רציתי 

 החלטה. זה בסדר, דורון? 

 

 כן.   מר דורון טישלר: 

 

 להעלות את זה עכשיו או להעלות את זה אחר כך. מה אתם רוצים?    רנה רייטר: או גב'

 

 אולי בסוף הדיון.     מר אלעד כהן: 

 

 בסוף.    גב' אורנה רייטר: 
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 את רוצה להעלות הצעת החלטה?    מר ניר ברטל:

 

וע. אני רוצה להעלות הצעת החלטה שבעצם תגרום לדברים לנ  ר: נה רייטגב' אור

 עכשיו או לחכות לסוף הדיון?  את ההצעה  להעלות

 

 מתי שאת רוצה.     מר ניר ברטל:

 

יום תועלה הצעה לתפיסת ביטחון ותוכנית   30תוך ( 1להעלות? אוקיי.   גב' אורנה רייטר: 

( ועדת  2ר המליאה לאחר שנדונה בוועדת ביטחון. שואילהפעלה, כולל מדדים להצלחת התוכנית, 

( דברים כרגע, להפיג את המתח בקרב  3על יישום התוכנית. למעקב לחודש ביטחון תתכנס אחת 

התושבים, זה אחד, קביעת גורם מטעם המועצה שיענה על השאלות/רעיונות שהועלו בפייסבוק. והיו 

לפגישת זום של התושבים.   ם שיצטרף מחר( קביעת גור4תגובות.  200כמה פוסטים עם איזה 

ראש. יש מחר פגישת זום של התושבים, שהם אומרים  רואה בה אני התושבים מארגנים מליציות. ככ

אני   . אנחנו רוצים לארגן מליציה'. לא יודעת מה הם רוצים לארגן. זו הצעת ההחלטה. fed upנחנו א'

סיפור  ת ואכפת לראש רשות ולא אכפת לראש רשות. רגע רוצה משהו להגיד על הקטע של ראש רשו

ו את רמת הפשיעה משמעותית ביותר. ומה שקרה בפועל זה  הורידכים וקטן. בסביון עשו כל מיני מהל

שהרבה גנבים ופורצים עברו ליישובים הסמוכים. כששאלתי את יו"ר ועדת ביטחון מה עושים 

ש הרשות הספציפי ביישוב סמוך, הוא  ביישובים האחרים, אז אני לא אזכיר את השם של רא

משטרה. וזהו. הוא לא עשה שום דבר. רק  של ה תפקיד מבחינתו, מבחינת תפיסת העולם שלו, שזה ה

 התפקיד של המשטרה. צועקים למשטרה, צועקים למשטרה. 

באה קורונה.  ואחרי הקורונה, כמות ההתפרצויות באותו יישוב עלתה פלאים. זה יישוב ליד יישוב. 

   ת אומרת, חייבים לעשות משהו. וזה באחריות ראש הרשות. לא יו"ר ועדת ביטחון.זא
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 תודה, אורנה.     ניר ברטל: רמ

 

אני רוצה להגיד כמה דברים. אני כמובן לא אחזור על הדברים המאוד     מר אלעד כהן: 

ה מכיר טוב נוקבים שדורון ציין. כל הכבוד, דורון. דברים באמת, מדברים בעד עצמם. בעיקר שאת

אני די מתחבר  . מועיליהיה את התחום. אני רק מקווה שמישהו יפיק פה לקחים והדיון הזה באמת 

להצעת ההחלטה שלך, אורנה. כי לקיים דיון בלי להעביר החלטה אופרטיבית, שנוודא שהיא תקוים,  

או שניים   כנראה שלא יעזור יותר מדי. בפרט לאור העובדה שאנחנו זוכרים שכבר היו דיון אחד

צעות הצעת  שבאמ לקוותבנושא הזה בעבר, ומה קרה מאז ומה השתנה מאז, כלום ושום דבר. יש 

 ההחלטה שאת מציעה אפשר יהיה לפקח על זה.  

נקודה נוספת שאני רוצה לציין. נכון שהתפקיד המסורתי לטיפול בביטחון, עניינים פליליים ופחות 

יישובים שבהם התושבים משלמים אגרת שמירה, רמת  פח"ע, הוא של המשטרה. אבל מה לעשות, וב

ת האבטחה שלהם תהיה בהתאם. כי הם משלמים ם שרממצפי הציפייה שלהם עולה בהתאם. הם

באופן ישיר עבור האגרה שנקראת אגרת השמירה, ולכן הציפייה שלהם לקבל יותר. אז לבוא ולהגיד 

 זה המשטרה, משטרה, משטרה, זה לא ממן העניין.  

 . מוך10%ל העלו את הארנונה ביישוב בשיעור כולל ש 2019ם, ברשותכם. כזכור, בשנת ה דבריעוד כמ

אחוז זו החלטה פרופר של ראש הרשות. ביקש וזה אושר לו. הנימוק שהיה, שהצדיק  7.5, או 7זה, 

לדבריו את ההעלאה של הארנונה, אני מצטט בגדול, 'אני רוצה לגבות יותר כדי לתת שירותים יותר 

ה דאז, וזיציהאופ ובים לתושבים'. זה היה הנימוק.  ולצערי רוב חברי המועצה אישרו את זה. חבריט

העלאה  2.5%, פלוס 7.5%-שלושה, התנגדו. מה לעשות, החלטת הרוב, התקבלה. הארנונה עלתה ב

 . 10%של משרד הפנים, זאת אומרת שיעור כולל של 

ם מצפים לקבל מהמועצה, בטח בסיטואציה אין ספק שאחד מהשירותים הכי חשובים שהתושבי

ולכן היתה ציפייה שעקב העלאת הארנונה,   טחון.זה בים משלמים גם בנפרד אגרת שמירה, שבה ה
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הם יקבלו שירותים טובים יותר. הבעיה היא שכשבוחנים את תקציבי המועצה בתחום הביטחון 

ם שהעבירו תקבולים, זאת , לא כל כך רואי2021-וטיוטת תקציב המועצה ב 2019-2020בשנים 

את זה לשם. ולא כל כך רואים בירו , שהעאומרת את הכספים הנוספים שגבו מארנונה, עקב ההעלאה

שהגדילו את תקציב הביטחון. ואפילו מצער היה לראות, והתייחסתי לזה בישיבת התקציב, שלמעשה  

 ביטחון. אפילו את מה שגבו מאגרת השמירה לא במאה אחוז העבירו לטובת תקציב ה 

ד קשה לשפר ה מאו, יהיאז חברים, אפשר לדבר הרבה, אבל ברור שבלי להפנות תקציבים לביטחון

את הביטחון. אפשר להתייעל עם מה שיש. אבל אם רוצים לעשות קפיצת מדרגה, צריך להפנות 

 תקציבים לביטחון. ואני רואה את נריה מהנהן בראשו והוא צודק. 'תנו לי יותר אמצעים בתקציב 

ב. נכון התקצישיבת השוטף, אני אדע יותר להתמודד עם זה'. ואגב, נריה, זו היתה הדרישה שלנו בי

 לא בוצעו. אני מקווה שבהמשך זה יבוצע. לעכשיו, הדברים 

 

 זו המריבה הקבועה שלי עם יוסי.    : מר נריה זדה

 

זאת אומרת מה שאתה בא ואומר לי, נריה, אתה מבקש יותר    מר אלעד כהן: 

 תקציבים בשוטף,  

 

 שלא ... זו היתה בדיחה וזהו.     : מר נריה זדה

 

 עזוב, נריה.    רטל:מר ניר ב

 

בוא נתקדם. אני רוצה רק לסיים, ברשותכם. תראו, אני רוצה    מר אלעד כהן: 

להקריא לכם ברשותכם משהו קטן שכתב תושב. תיכף תבינו אולי את ההקשר. ואני מצטט את  

 הוא אומר כך, אותו מן דהוא, שאני מיד אתייחס מי הוא ומה הוא.  הדברים הכתובים. ו
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 שלומי לנגר?    טל:מר ניר בר

 

הוא שאל אם זה שלומי לאנגר, אז אמרתי לו  לא. תתפלא, אבל לא.    מר אלעד כהן: 

'לא'. זה לא הוא. 'שבוע שעבר, כן, עבר שבוע מאז שנפל דבר באורנית. שלוש פריצות בלילה אחד 

עבר  שבוע ישוב מגודר, עם חברת אבטחה מפוארת'. מוכר לנו, נכון? ממשיך ואומר התושב: 'בתוך י

אין פוצה ומצפצף. כאילו כלום לא קרה'. אני כמובן מדלג על חלק מהדברים. 'הפעם מדובר ברכוש. ו

לא נעים. אבל לא חסר הרבה כדי שנתעורר למציאות אחרת, כפי שקרה לצערנו ביישובים אחרים 

שום  אין  ן. אנחנו משלמים דמי אבטחה, הולכים לישון בשקט,  וכלום. ולא שווה שום דבר.בשומרו

מצעי מינימאלי שאמור לדאוג לביטחוננו?' אני מדלג על חלק שלא רלוונטי לענייננו. ואותו תושב  א

נכבד מסיים במשפט 'אולי מישהו בעל סמכות ירים את הכפפה, או שפשוט נעשה זאת בעצמנו',  

ור ה הבחמליציות שדיברת. 'ונחסוך טרחה לאלה שבחרנו בהם לדאוג לביטחון שלנו'. ומי זאפרופו 

. ומי זה הבחור שכתב  20.6.2018אז קודם כל נתחיל בתאריך. התאריך זה ה שכתב את זה, ומתי? הז

את זה? לא אחר מאשר יו"ר ועדת הביטחון דהיום, דוד כץ. ואז אני אומר לדוד כץ, נאה דורש, נאה  

ון,  הביטח ים. את כל הביקורת שהיתה לך, את כל הדרישות שהיו לך, כשלא היית יו"ר ועדת מקי

צופה היה שתממש אותן, כאשר אתה יו"ר ועדת הביטחון, כדי שתפעל במסגרת תפקידך כיו"ר  מ

ועדת הביטחון, כי בסופו של שדבר יש לך גישה לראש הרשות, יש לך גישה לקב"ט, יש לך גישה 

בות ו הדברים האלו לא נעשים. אני ציטטתי אגב את הדברים, דורון, כי אתה דיברת רלגזבר. ולצערנ

 וד ועדת הביטחון ויו"ר ועדת הביטחון. וכשקוראים את הדברים,  ל תפקע

 

 על אי תפקוד.   מר דורון טישלר: 

 

על אי תפקוד, כמובן. זה אפילו הופך את זה למשהו  קצת יותר    מר אלעד כהן: 
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 אני חושב שהוא חשוב לכולם. אני אטירי. לסיכום, אני שמח שהדיון הזה מתקיים. אפיקורסי או ס

קחים הופקו. וכדי שהלקחים יופקו, כן, אורנה, צריך ליישם בדיוק את מפת הדרכים  ה שהלמקוו

שאת ציינת בהצעת החלטה שלך. יציגו תפיסת ביטחון, יערכו את אותן תוכניות וצעדים שצריך היה  

ני י זה ואני אומר וחוזר. אנחנו נעמוד על זה שייערך מעקב אחרי הדברים האלו. אלבצע. נעקוב אחר

ו, אגב, לדרוש עדכון חצי שנתי או רבעוני של מה שנעשה. כדי שנוודא שהדברים הללו נעשים.  יע לנמצ

כאשר המטרה היא אחת. לא לנגח אף אחד ולא לשחק עם אף אחד. להבטיח שרמת הביטחון ביישוב  

זו  ורה ככי חברים, כולנו חיים ביישוב הזה. וכולנו לכאורה עשויים למצוא את עצמנו בצהזה תעלה. 

אחרת, במרכאות בר מינן, כקורבנות למעשה פשיעה כזה או אחר. כך שלכולנו, גם כחברי מועצה,  או

גם לך כראש מועצה, לכולם בקיצור, יש אינטרס מובהק שרמת הביטחון תעלה וכדי שרמת הביטחון  

 יך לעשות מעשים ופחות דיבורים. תודה.   רצתעלה 

 

 ?  משהו בועז, רוצה להגיד   מר ניר ברטל:

 

 לא. אני חושב שנאמר מספיק.    מר בועז בגריש: 

 

 נריה, שלמה, אתם רוצים להגיד משהו?    מר ניר ברטל:

 

אנחנו ל הפריצה בשבת האחרונה, או בשבוע האחרון שהיה. מקרה שה  : מר שלמה אפרתי

צת  ותה קציג אוגיבשנו ... נריה ואני ... של מחלקת ביטחון, שתיכף נזעזע ... והרגשנו. זה ראינו 

תחושת הביטחון של  גברתשל הלטיפול באמת בסוגיה ספציפית  פעולהלהיכרות. בנינו גם תוכנית 

, רוב עבודה שנתיתתוכנית במסגרת התפרצויות לבתים. לחדירה או התושבים וביצוע עבודות מנע 

. תפקידסתי לתוכנית עבודה שנתית של מחלקת ביטחון, של בכלל ... לפני שאני נכנ יקטים כברהפרו

 אז נריה יציג את הדברים.  
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 לא הבנתי. אמרת 'בנינו תוכנית מיוחדת ונריה יציג את התוכנית',    גב' אורנה רייטר: 

 

וט, שאנחנו ננק בנקודותכל מה שמוצג בתוכנית, כל מה שהוצג   : מר שלמה אפרתי

   -שננקוט, מופיעות כבר בתוכנית עבודה פעולות 

 

 כנית מיוחדת.  תם תוא בניאז ל  גב' אורנה רייטר: 

 

 גם וגם. תנו לו לסיים, הכל יהיה ברור.     מר ניר ברטל:

 

 לא, כי אם יש תוכנית מיוחדת אני מאוד אשמח. זה גם ירגיע אותי.    גב' אורנה רייטר: 

 

העבודה וחלקן כבר  מופיעות כבר בתוכנית ת שנקטו, כל הנקודו  : מר שלמה אפרתי

ב או בהתקשרויות. ונריה יציג עכשיו את תוכנית העבודה  תקצואו ב בביצוע ופעולה ודרך פעולה,

השנתית. עכשיו תוכלו לראות את העבודה של מחלקת ביטחון ובאופן כללי אני מזמין, גם הזמנתי 

על הדברים שאתם אומרים, ברמה האישית וברמה  את כל החברים, גם להיפגש איתי באופן כללי,

דים אותנו והם בטיפולנו. ואנחנו נתמיד כדי לטפל  מטרי . והםהמקצועית חשובים לי באופן אישי

בהם ולתת להם מענה מיטבי ככל שניתן, ברמה המקצועית ביותר. נריה. אני מעלה את תוכנית  

 העבודה. 

 

   קודם כל, ערב טוב לכולם.    : מר נריה זדה

 

  אשונה לא כולם מכירים אותך, נריה. אז תגיד רגע. אתה לא פעם ר   מר ניר ברטל:
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 היה התב"ר של המצלמות. דה. בווע

 

הייתי בתב"ר של המצלמות. כעיקרון דיברתי עם כל אחד בפרטי כדי    : מר נריה זדה

 להכניס אותו לבידוד.   

 

 ה, מה עשית בחייך. עדיין תגיד כמה מילים. מי אתה, מה את   מר ניר ברטל:

 

גר בעץ אפרים. אני נות. לוש ב, נשוי פלוס ש30אז ככה. נריה זדה, בן    : מר נריה זדה

כבר שנה וקצת פחות מחודש בתפקיד. הגעתי לכאן אחרי ארבע שנים מנהל תפעול וביטחון וחירום  

שנה עשינו גם בתנועת בני עקיבא. שירתתי בצבא ביחידת דובדבן, לוחם, מ"כ, סמל צוות. במהלך ה

ע. רק לפני הכל, אני  וד רגליה עסיכום שנה של המנהלים וגם בנינו תוכנית עבודה. אנחנו נעבור ע

אמרתי ואני אגיד שוב. מבחינתי, כל אחד ואחת מכם מוזמן בשמחה להגיע אלי, לשבת איתי, לשמוע  

של אורנית.   טחההאבפק"מ אותי, לראות מה אנחנו עושים, לראות את תפיסת הביטחון, לראות את 

שלנו מקרוב. בלי ויות תמודדלראות את העבודה של המאבטחים. לראות את העבודה שלנו ואת הה

פייסבוק ובלי אנשים שמתווכים לנו מה כן ומה לא. לראות את העבודה פרופר. אני בשמחה, אני גלוי,  

 הכל שקוף. שום עניין כזה או אחר. בשמחה. באמת, אני פה. 

 

נריה, אני חייבת לשאול אותך. אתה אמרת שיש תפיסת ביטחון? כי    ר: גב' אורנה רייט

 , אמרת שתשמח לעזרה. צההמוע ישיבתכשהיינו ב

 

 יש פק"מ אבטחה.      : מר נריה זדה

 

 רגע, אורנה.    מר ניר ברטל:
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 לא, חשוב לי להבין מה הוא אומר.    גב' אורנה רייטר: 

 

השאלות. שלא יהיה ברור, תרשמי את בסוף כשהוא יסיים, מה    מר ניר ברטל:

   ת. ... תודה.אורנה, סליחה, את מתפרצת. אורנה, תרשמי את השאלו

 

 כמות הפריצות בפילוח בשנים,  אנחנו נתחיל קצת עם נתונים.    : מר נריה זדה

 

 אני  לפחות לא מצליח לראות את המספרים,     מר ניר ברטל:

 

  16היינו עם  – 2020פריצות.  32 – 2019סדר? אז אני זוכר בעל פה, ב   : מר נריה זדה

 פריצות.  

 

 זאת, נריה?   נית איזו שנההעמודה הימ   מר ניר ברטל:

 

 אנחנו עם ארבע.  2021-. ו14עם  – 2020. 32, עם 2019   : מר נריה זדה

 

 אנחנו עם ארבע בחודשיים.    מר אלעד כהן: 

 

 נכון. אנחנו עם ארבע,     : מר נריה זדה

 

 בחודשיים.    כהן:  מר אלעד
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שלוש חד ... ועוד נכון. חודש וחצי. כאשר כולן מהשבוע האחרון. א   : מר נריה זדה

 בערב שבת האחרון.   

 

, היה בעצם חודש וחצי כמעט  2021-רגע, עוד פעם, תחדד. בעצם ב   מר ניר ברטל:

רב, שלושה בתים,  שלא היתה שום פריצה. ואז לפני שבוע פריצה אחת ובסוף שבוע אחרון, באותו ע

 אתה סופר את זה כשלוש פריצות. 

 

ם נפרץ, בשניים היו ניסיונות. קצת כאשר אחד מה זהו. שלושה בתים.   : מר נריה זדה

כדי להבין איפה אנחנו עומדים ביחס ליישובים אחרים. כוכב יאיר, שהרבו לדבר עליו, בשנה  

ערי תקווה שצמוד אלינו, לא זוכר אם  . ש14. אנחנו עם 2020. אני מדבר על 16האחרונה היה עם 

לכל אחד מהפריצות, כדי להבין ירים שעשינו וקצת אחרי תחקארבע, או חמש. זה הנתון שיש שם. 

מאיפה כל דבר כזה מגיע, מה אנחנו עושים וכדי לראות איפה אנחנו עומדים, יש פה פילוח, פלוס  

רון הזכיר שני מקרים שבאמת היו דרך  מינוס של איפה אנחנו, איך אנחנו יודעים שהם מגיעים. דו

מונה שאנחנו לא יודעים להגיד  הש"ג, ועוד שהגדר. ארבע שאנחנו יודעים בוודאות שהגיעו דרך 

מאיפה הם הגיעו, אבל סבירות גבוהה, בגלל שלא היו פריצות בגדר בזמנים שתואמים את הפריצות 

דא את זה, שוב, כי לא תפסנו את  לבתים, כנראה שהם הגיעו מהש"ג, אבל אנחנו לא יודעים לוו

 החוליה ביחד עם המשטרה וכו'.  

 

 אתה מגיע לנתונים האלה של מקור הכניסה ליישוב.   ביר איךע, תסרג   מר ניר ברטל:

 

שניים זה פשוט. השניים של הגדר הן פשוטות כי היתה לנו חדירה     : מר נריה זדה

 מהגדר ויציאה אחר כך מהגדר. שני מוטוקרוס,  
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 שלא אותרה? לא היתה אזעקה?    לעד כהן: א מר

 

 אני טועה.  תקן אותי אם לא, זה התגלה בבוקר.   מר דורון טישלר: 

 

 א', הגדר לא בכולה התרעתית. כל החלק הצפוני הוא לא.     : מר נריה זדה

 

שנייה. מה שהתכוונתי, יש פה נוהל מאוד ברור אחרי כל מקרה, סדר     מר ניר ברטל:

 ים. תספר עליו קצת, שאנשים יכירו, כי לא כולם מכירים.  פעולות שעוש

 

ראשוני שלנו, קודם כל רק של המחלקה. יר יזשהו תחקקודם כל א   : מר נריה זדה

 אחרי זה להציג אותו לראש המועצה.  

 

 לא, בערב הפריצה מגיע צבא, משטרה, סריקה.     מר ניר ברטל:

 

רעה, קיבלתי י. סבבה. ברגע שנותנים התאוקיי. אני דיברתי על אחר   : מר נריה זדה

, בין אם זה כל דבר אחר, קב"ט,  פנייה מהמוקדאיזשהו מידע, בין אם זה מהמשטרה, בין אם זו 

רבש"צ מוקפץ למקום. רבש"צ מקפיץ את הצבא. צבא מגיע, מחויב להגיע גם עם גשש, בשביל לעשות  

ש צורך, אביר לילה ב', אביר לילה ג'. ועל  ש.ח., שלילת חדירה. על פי ממצאים של הגשש, מוכרז אם י

וידוא על הבית, מוודאים מה קורה, מה   עושיםוננות. פי זה גם אם יש צורך מקפיצים את כיתת הכ

 היה. שוב, זה גם מאוד תלוי. יש פרצה בגדר, אז העבודה עוברת בכלל החוצה ולא אל הבית עצמו.  

 

 צבא.   נותן עכשיו תפיסת עבודה של האיך זה קשור לפריצות? אתה   מר דורון טישלר: 
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 שיתאר את זה.אני ביקשתי ממנו    מר ניר ברטל:

 

   -לאחר שמוודאים מה קרה בבית, אם זה    : המר נריה זד

 

נריה, אני ממש מרגישה, סליחה, אתה ממש לא אשם. אבל אני    גב' אורנה רייטר: 

 מרגישה,  

 

 אני שאלתי אותו שאלה.     מר ניר ברטל:

 

   -ראש המועצה, תן לי רגע. אני מרגישה ממש   ה רייטר: אורנגב' 

 

  י לסיים?לתת ללפחות  את רוצה   : מר נריה זדה

 

 שנייה, שנייה רגע. אני ממש מרגישה דז'ה וו,     גב' אורנה רייטר: 

 

אני גם מרגיש דז'ה וו כשאני שומע 'אני מרגישה דז'ה וו'. שנייה,     מר ניר ברטל:

 פה,   אורנה. נריה הכין

 

 אנחנו עשינו את אותו תהליך לפני שנה ושמונה חודשים.    גב' אורנה רייטר: 

 

 נריה הכין פה, רגע,     מר ניר ברטל:

 

אני מכבדת את נריה. בואו נתקדם, נראה מה עושים. נראה מה עושים    גב' אורנה רייטר: 
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 בצורה אמיתית.   

 

 הוא מיד הולך להראות לך.    מר ניר ברטל:

 

 אתה הושבת אותנו שנה שעברה, לפני שנה ושמונה חודשים,    יטר: רנה ריגב' או

 

שבתי אתכם. זו היתה בקשה שלכם לשבת. אורנה, בבקשה,  אני לא הו   מר ניר ברטל:

 תתני, 

 

    .תוכניות העבודההושבת אותנו, ראינו את כל   גב' אורנה רייטר: 

 

לך מה עושים ואת לא רוצה אורנה, את מפריעה. רוצים להסביר    מר ניר ברטל:

 לשמוע. 

 

   -אני קראתי את זה. אני יודעת   גב' אורנה רייטר: 

 

אז עכשיו גם עוד אנשים יקראו. ואם גם היית מבינה מה  מעולה,    מר ניר ברטל:

 שכתוב, אז חלק מהדברים שאת אומרת לא היו נאמרים. נריה, תמשיך בבקשה. 

 

ל חדירה, לצורך העניין. אין בבית. הגיע צבא, שלאחלה. הבנו מה קרה    : מר נריה זדה

ה, לוקחת עדות. יוצאת  על הפן הפלילי. מגיעה משטר משהו שהוא פח"עי כרגע, המשכנו לעבוד 

החוצה. מגיע מז"פ, עובר על הבית. אם יש דברים שהם רלוונטיים אלינו, מהחקירה של המז"פ  

לוש מהפן המשטרתי. ושלנו זו עבודת מגיעים אלינו. אם לא, אז לא. ואז מתחילה עבודת הבי
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ראו, אם יש תים שקרובים, כדי לראות אם התחקיר. מה אנחנו יודעים, פריקת מצלמות, הגעה לב

דברים ומתחילים לייצר איזשהי סימולציה לתחקיר ראשוני, כדי להבין מה קרה. עם כל הדברים  

שבת להבין מה היה, איך היה.  האלה עורכים ישיבה של מנכ"ל, ראש המועצה, שלי ושל הרבש"צ. ל

עושים   לקחים, של מסקנות. מה אנחנו ולבסוף מוציאים מסמך מסודר של לייצר תחקיר עומק יותר. 

 הלאה, איך אנחנו מתקדמים ותוכנית עבודה הלאה, של העבודה עצמה. זה פלוס מינוס הנוהל.   

 

  -מעולה. אתה רוצה לעבור     מר ניר ברטל:

 

 וקולים של התחקירים? דוחות?   כם פרוטיש ל   מר אלעד כהן: 

 

 ף תשאל. שנייה רגע, אלעד. תרשום, בסו   מר ניר ברטל:

 

 ה בהקשר הזה.   ז   מר אלעד כהן: 

 

אני יודע שזה בהקשר. לכן תרשום, תשאל אחר כך. נריה, אתה רוצה     מר ניר ברטל:

 רגע להציג את החלקים הרלוונטיים מתוכנית העבודה? 

 

כן. אז ככה. כדי שנבין שנייה מה אנחנו עושים  ומה אנחנו עומדים,     : מר נריה זדה

רים, כן נציג את הדברים העיקריים מתוך תוכנית  וע ולהיות מוזנים מאנשים אחבמקום שוב, לשמ

 העבודה. התוכנית מחולקת לכמה תחומי ליבה.   

 

 רק שנייה, תגיד מילה מתי נכתבה התוכנית הזאת.     מר ניר ברטל:
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 התוכנית כתובה כבר מסוף דצמבר.    : ה זדהנרימר 

 

   זו תוכנית העבודה?  גב' אורנה רייטר: 

 

נית מחולקת לארבעה תחומי ליבה, אם אני לא טועה. כאשר כן. התוכ   : מר נריה זדה

הראשון מתוכם, והוא מבחינתי גם בסדר עדיפות ובגלל זה הוא גם למעלה, זו תשתית ארגונית וכוח  

הכל מתבסס על כוח אדם איכותי, שיודע את העבודה, עם נהלי עבודה ועם גזרות אדם. כי בסוף 

אופיס. אחרי זה ארגון מחדש של כוח האדם.  -מערך הבק כל אחד, מה הוא עושה. שיפורמסודרות ל

 נהלי עבודה, גיוס וכו'.   

 

 זה אפשר קצת לרוץ.     מר ניר ברטל:

 

העבודה,   ת וכו'. מרכיב בשני בתוכניתוגיבוש והגברת תחושת השייכו   : מר נריה זדה

 שי רואה מה כתוב.   אני בקוזה פרק מאוד גדול.   תחום ליבה שני זה שיפור תשתית מרכיבי הביטחון.

 

שלמה, תן לו את המחשב אולי, שיהיה מול המחשב. מרכיבי הביטחון     מר ניר ברטל:

ר עליו, זה גדר היישוב. חידוד  בעצם מחולקים לשלוש. גדר, דרך, תאורה. הדבר הראשון שאני אדב

רפה בגדר,  זה איתור ומיפוי נקודות תו נהלי העבודה של הסייר והרבש"צ בעת סריקת גדר. אחר כך 

לתקצוב, חיזוק. כי כמו שדורון ציין כבר קודם,  מול גורמי הממשלה, כתיבת האומדנים ופעילות 

כסף בשביל זה. אנחנו נצטרך את  התשתיות היו מאוד ישנות וכדי לחדש אותן אנחנו צריכים המון 

 אים כסף ויש תוצאות. משרדי הממשלה, שאנחנו יודעים לעשות את זה ואנחנו מבי

ביטחון, כמו שדיברתי לפני זה על הגדר, אותו עיקרון. הסדרת המעבר בדרך הצפונית, שעליה  דרך ה

איתור מקטעי דרך   דורון דיבר קודם. הדרך שם לא עבירה, כי במשך כמה שנים אף אחד לא נגע בה.
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בודה על כל האומדנים האלה  שאינם עבירים, בנוסף לאותו אחד, ואז יצירת אומדנים ולכתוב גאנט ע

לראות איך מביאים את הכסף. מה אנחנו יכולים להוציא מהשוטף ומה אנחנו צריכים משרדי  ו

 ממשלה שיעזרו לנו.  

רגע במצב לא טוב. אנחנו עובדים מאוד  התאורה היא בסוף. אני אעביר את זה לכאן ואגיד, התאורה כ

ה, שתיתן באמת  את כל התאורה לתאורת לד חדשלהתייעלות אנרגטית, שתחליף חזק על בניית מכרז 

 עבודה כמו שצריך וגם תוזיל לנו עלויות.  

הלאה, הדבר השני שמאוד מקשה עלי כקב"ט לנהל אירוע זה נושא המוקד, החמ"ל שנותן לי את הגב  

גיבוש תוכנית הפעלה זה בניית המוקד הביטחוני.  2021-עד מבחינתי מאוד חשוב במאחור, ולכן י

 רי הוא כפי שאתם מבינים זה כוח האדם.  הביא כסף, כאשר המרכיב העיקושוב, ל

 

 מבחינת המוקד שלך, נריה?   2021-מה היעד ל   מר ניר ברטל:

 

ות ובן אדם שיושב  עם מכלול הטכנולוגי 24/7מוקד שעובד, כתוב,    : מר נריה זדה

טכנולוגיות שיודעות לתת  עם סד"פ לכל משימה ויכולות 24/7ד שעובד ומאייש אותו גם. הנה: מוק

המענה ממערכת שו"ב, דרך מצלמות, דרך הכל. רבות דובר פה על נושא הש"ג. נושא הש"ג הוא   את

. מהסיבה  2021-בתוכנית שדיבר עליה קודם שלמה, הש"ג יקבל תעדוף מאוד גדול בעבודה שלנו ב

בכניסה שסופרת  LPRהפשוטה, כי כרגע הש"ג לא מותאם לכמות הרכבים שנכנסת. יש לנו מצלמות 

כניסות ביום. זה מספר אסטרונומי, שלא נראה לי שמישהו פה בכלל מבין מה   9,000-למעלה מ

זה רכבים ביום על ידי מאבטח בודד. חייבת להיות משולב במערך ה 9,000המשמעות של סריקת 

    -טכנולוגיה, או הוספת עוד נתיב. תכנון שההתחלה שלו, אנחנו מתחילים 

 

   מה היעד לעניין הזה,   רטל:מר ניר ב
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ש"ג, שוב, כתוב. התקשרות עם חברת תכנון והיעד שלו זו תוכנית    : מר נריה זדה

ן שהיעד מהעלות הנדרשת של סך התוכנית. צריך להבי 30%מפורטת למכלול הכניסה החדש, וגיוס 

צום. והעלויות שלו הוא גדול והשאיפה והויז'ן שלי של איך אני רואה את ש"ג הכניסה ליישוב הוא ע

. אבל בגלל  100-לפחות מהעלות הכספית, כאשר הלוואי ונגיע ל 30%, לכן שמתי פה כיעד הן בהכרח

  -איך שאני רואה את הדברים 

 

 משרדי ממשלה? גיוס מאיפה?    מר אלעד כהן: 

 

כן. מדובר פה בסכומים מאוד גדולים, שלא יכולים לצאת מהשוטף.    : ה זדהנרימר 

 ים. בניית תוכנית תלת שנתית,  הביטחון הטכנולוגיך מרכיבי שיפור מער

 

אולי נקצץ? כי אתה מקריא את זה. חבל על הזמן. לא, באמת חבל על   מר בועז בגריש: 

 קרטי,  הזמן. השעה עכשיו עשר וחצי. במקום לתת מענה קונ

 

  -בועז, אם היית מקשיב היית מבין    מר ניר ברטל:

 

ה, אין עכשיו, עכשיו אנחנו נתיים שנמצאים במועצקשיב. שאני מ  מר בועז בגריש: 

 מתחילים לחשוב, לפי מה שאני מבין, ועם כל הכבוד, לבוא ולהגיד עכשיו אנחנו עושים תחקיר,   

 

   -לשמוע תשובות אם אתה רוצה לעשות, בלי    מר ניר ברטל:

 

-ה אתה עושה בכן, אני רוצה שאם יש משהו, דברו עליו. בוא דבר מ   מר בועז בגריש: 

day 1  . 
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 הוא מדבר, זה בדיוק מה שהוא אומר.      ניר ברטל:מר 

 

 לא, זה לא מעניין אותי לבוא לשמוע איך עושים תחקיר.     מר ניר ברטל:

 

ות השנה, זה  מחלקת ביטחון הולכת לעש אם לא מעניין אותך מה    מר ניר ברטל:

 בסדר. 

 

הדוח. מעניין את  מביאים את ההוא ומביאיםהולכים לעשות תחקיר ו  מר בועז בגריש: 

את התושבת שהיה לה פורץ עם פנס מול העיניים בארבע לפנות בוקר, לא מעניין אותה הדבר הזה. אז 

לבוא להקריא עכשיו  , תדבר. day 1-ב אל תמרחו עכשיו את האנשים. תדבר, יש לך מה לתת עכשיו

 ורי בית.  את כל הזה? אפשר לתת לנו, כל אחד ישב לעשות שיע

 

 בועז, תודה רבה. אתם מפריעים ואתם מתפרצים.     מר ניר ברטל:

 

 אל תצעק.     מר אלעד כהן: 

 

בועז התחיל לצעוק. הוא מתפרץ וצועק. וכנראה שביקשתי יפה זה לא    מר ניר ברטל:

  כנית הביטחון . אז מה לעשות שצריך להרים את הקול בשביל לעשות פה סדר. אני מצטער שתועוזר

עז. אבל אם אתה היית קצת מתעמק ומבין, היית מבין בדיוק איך  שעממת אותך, בושל היישוב מ

הדברים פה הולכים לפתור את הדברים שאתה מקודם אמרת שאתה רוצה לקדם אותם. רגע, שנייה.  

ואחרי זה יהיו  י מקבל. בוא תתרכז במה שקשור לענייני הפריצות והחדירות ליישוב. נריה, אבל אנ

נשמח שנשמע אותם ונענה. אבל זה מה שהמועצה גיבשה וזה מה  תוכנית, ת, יהיו הערות על ה שאלו
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שהיא הולכת לעשות השנה, וזה בדיוק הולך לתת את המענה בהתאם לסיכונים והערכת האיומים  

ער שזה משעמם אותך, בועז. אבל זה בדיוק מה שעושים בשביל למנוע פה פריצות שיש פה, ואני מצט

 וחדירות. 

 

רים את היד ואני אחכה להתייחסות שלי. אני אסביר לך אז אני מ  מר בועז בגריש: 

 כמה זה לא משעמם אותי בכלל. אני גם בא קצת מעולמות הביטחון.   

 

 לשמוע. בשביל זה אנחנו פה.  מצוין. כשנריה  יסיים, נשמח   מר ניר ברטל:

 

 בשמחה רבה.    מר בועז בגריש: 

 

לפריצות, כולנו מבינים   קדים בהכרח במה שנוגענו מתמאם אנח   : מר נריה זדה

עכשיו וגם בהמשך השנה. שיפור מערך   day 1-ששיפור מערך הכניסה ליישוב. מה שנעשה  אותו גם מ

ות. גם אושר תב"ר בישיבת מועצה הקודמת.  מרכיבי הביטחון, זה להוסיף את כל נושא המצלמ

אות. יעד של פריצות דירות ופריצות בפעמים הבלח כרחעובדים עליו עכשיו והוא גם ייתן מענה בה

לבתים, כמובן עבודה מול, שת"פ מול המשטרה. כל מה שקשור בתרגול מערך האבטחה וכו'. דברים 

ה. למטה, דרך הביטחון תהיה מוארת.  שנעשים ביומיום ומקבלים משנה תוקף בהכרח בימים האל

קשה. הוא לא טוב.  אזרחי. נושא השיטור פה הוא בתגובה לך, דורון, דיברנו עליה כבר. תגיע למשמר 

כי אין פה מספיק משמר אזרחי, חבר'ה שבאים מספיק זמן. יש המון חבר'ה שרשומים. אין הרבה  

כנית, מענה בהכרח שברגע שתהיה פה  חבר'ה שבאים ביומיום. ביחד עם השוטר הקהילתי בנינו תו

לאו דווקא  ת ונוכל לתת מענה. כל השאר,כמות גדולה של משמר אזרחי, תהיה פה נוכחות משטרתי

בהכרח קשור לנושא שעכשיו. כן חשוב לי להגיד שיש הרבה דברים שכתבנו במסמך, לא נוכל להציג  

יבים ומה עושים. כן הייתי רוצה  אותו פה. מהסיבות הפשוטות שמפורטות שם טכנולוגיות ואיך מצ
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י ופתוח  כמו שאמרתי בהתחלה. אני גלולהראות אותו לכל אחד מכם, בשמחה, אצלי במשרד. שוב, 

 מבחינתי סיימתי.   בשבילכם, באמת בשמחה. משתדל להיות זמין תמיד. 

 

 בועז, כן, בבקשה.     מר ניר ברטל:

 

ומתייחסים, אפשר לבוא לספר  בבקשה. אני מצפה שכשבאים עכשיו   מר בועז בגריש: 

שיו מעניין, זה לא מעניין כרגע. מה שעכ ננו לקנות אוטו ועשינו מכרז לרכב והבאנו כסף מפה.שגם תכ

גם אותי כתושב וגם את כל האנשים, ובטח את זאת העירו לה עם פנס בארבע לפנות בוקר מול  

זה  ן, וצריך ובתוכנית'אין ואין ואילבוא להגיד ' העיניים ושהיא שקשקה באותו רגע. מה עושים כרגע?

ש לך ותפעיל  ? קח את הדברים כרגע במה שיבסדר. אתה צריך לדאוג לדברים לקרות. מה זה אומר

אותם. להוריד את הקב"ט מאיפה שהוא יושב בתוך הבוטקה, תעמוד למטה, ומה שנראה לו חשוד  

אלה. זה לא יוריד במאה . לפחות את המסננת הזאת, תמנע את האפשרות של אותם תעצור אותו

ר. יטחון עכשיו, שנייה רגע, נינריה, וזה מה שאני מצפה לשמוע בבאחוז. אני מצפה לשמוע ממך, 

ביקשת שאני לא אפריע, אז אל תפריע לי. אני מצפה לבוא ולשמוע במה שיש לך כרגע. לא צוללות  

ה לראות איך יש עכשיו  בואדי. לא המצלמות שצריך  לעשות. לא התאורה שחסרה בהיקפי. אני רוצ 

מטה  אם זה אומר שהשומר יעמוד ל יותר נוכחות. איך יש עכשיו יותר ביטחון. זה מה שמעניין אותי.

והוא צריך חליפת סערה כי עכשיו הולכים להיות ימים קשים, שיעמוד למטה. שכשאנשים נכנסים,  

אני באופן אישי רוצה להגיד  יקבלו את תחושת הביטחון. גם אני, באופן אישי, ויש לי קצת רקע. גם 

. אבל גם  לייצר משהו אצלי בתוך הבית לך חושש עכשיו. ואני לא רוצה לפרט ממה אני חושש, כדי לא

 אני עכשיו בתחושה של חוסר ביטחון. ואי אפשר להגדיר אותי כמישהו שמפחד.  

 

 אתה צודק, בועז.     מר ניר ברטל:
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על זה כרגע,   ה, ולא מעניין אותי שתענהומה שאני מבקש ממך, נרי  מר בועז בגריש: 

  ע מה אתה עושה.שיש לך. כרג , עם האמצעיםday 1-מעניין אותי שתיתן מענה ב

 

 אני רוצה לענות לבועז.    : מר שלמה אפרתי

 

אני רוצה להמשיך את מה שאתה אומר, בועז. אני מצפה, יש מצב, לא    מר אלעד כהן: 

קיצוני. ולמצבים קיצוניים צריך לתת פיתרונות מיידיים   רוצה להגיד מצב חירום אבל מצב מאוד

ים. וכשיש מצב ביטחוני בעייתי, צריך מספר חודשיין מה יקרה בעוד וקיצוניים. אף אחד זה לא יענ

לתת לו מענה עכשיו. לא מענה בסוף השנה, אם בכלל. מעבר לזה שחלק נכבד ממה שאנחנו רואים  

סמאות וקלישאות. צריך צעדים אופרטיביים. אז הדבר שהייתי פה, בלי לפגוע מאף אחד, זה הרבה סי

י מה הנגזרות התקציביות של זה, כדי  ה עושה מחר, ולא מעניין אותרוצה לראות כרגע זה  מה את

לתת מענה לבעיה שהיא קיימת היום ואתמול. ופחות להתעסק עם תוכנית העבודה, שאתה בעצמך  

עבודה שהוכנה בחודש דצמבר, מבלי לחלק כרגע ציונים   אומר שהיא הוכנה בחודש דצמבר. ותוכנית

לגל הפריצות האחרון. ולכן אני  הכין כדי לתת מענהת שמישהו וסופרלטיבים, ברור שזו לא תוכני

ממשיך את מה שבועז אומר ורוצה לשמוע מה אתה עושה מחר כדי לתת מענה לגל הפריצות הדחוף 

 שיש. 

 

על תוכנית העבודה שהיתה צריכה ור עוד פעם ונדבר תראה, אנחנו נחז  מר דורון טישלר: 

-א-אתה מציג דברים שעללהיות ועל תוכניות עבודה.  להיות, על תפיסת אבטחה שהיתה אמורה

כיפק, אבל תפסת מרובה לא תפסת. אני מצפה לראות, ואני מדבר על צו השעה, ואין פה אמירות  

ברים איפה שכואב לנו כתושבים ואיפה  בעלמא ואנחנו לא מדברים עכשיו פוליטיקה. אנחנו מד

על חיי אדם.   תונה, איך שלא נסתכל על זה,שכואב לכלל התושבים. אנחנו מדברים פה בשורה התח

כיפק. מה סדר העדיפויות שלנו, מה עומד בראש סדר העדיפויות שלנו. -א-ואני אומר, התוכנית זה על
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מר עוד פעם, ואני אמרתי את זה. תחושת אני חושב שזה גל הפריצות שקיים היום ביישוב. אני או

פחדת להישאר לבד י דוגמה על עצמי. הבת שלי מהביטחון של התושבים היא ברצפה היום. ואני נתת

בלילה עכשיו, בכלל במהלך היום בבית. אני בא ואני אומר. אנחנו מסתכלים על הדברים. אנחנו  

ים לטיפול. והיום בסדר עדיפויות אני  צריכים לעשות תעדוף של המשימות שלנו.  ולתת מדרג לדבר

נכון, יש לנו כבר  הכירורגי בפריצות לבתים. אזחושב כמועצה וכמחלקת חינוך, זה הטיפול המיידי 

שנתיים  או שלוש או ארבע דרך ביטחון שהיא לא עבירה. זה בסדר. בסדר במירכאות. אבל השאלה 

האלה? ותחושת ביטחון לתושב? לא נראה   כרגע אם הדרך הזאת עכשיו נותנת לי את המענה לפריצות

מה בסדר  א נעשה את התעדוף ובוא נראהלי. כי אני צריך להשקיע שם הרבה כספים. אז בו

 העדיפויות שלנו הראשון בסדר העדיפויות, בהתאם למצב היום ביישוב.   

 

 נריה הגדיר את זה.     מר ניר ברטל:

 

לי טענה   זה. אבל אני לא מתווכח, אין אני לא חושב שהוא הגדיר את  מר דורון טישלר: 

כולנו גרים ביישוב   פשים פיתרונות ולתת פיתרון,לנריה. אני מדבר באופן כללי ואמרתי, אנחנו מח

ואני חושב שזה צריך להפריע לכולנו. ולכן אנחנו צריכים לתעדף ולתת מענה כירורגי מיידי עכשיו 

 לנושא של הפריצות.  

 

להתייחס, אם אפשר. כמו שאמרתי, כל מה שאתם   אני רוצהטוב, אז   : מר שלמה אפרתי

יכים ללכת לישון בבטחה, ותחושת ו. ביישוב אורנית תושבים צראומרים פוגע בבטן הרכה של כולנ

הביטחון צריכה להיות גבוהה וגם הביטחון בפועל צריך להיות ברמה גבוהה, נקודה. זה יעד שאנחנו  

ים שם. זאת המציאות, לא מתכחשים לה. בשבת נריה עבד מציבים לעצמנו. היום אנחנו לא נמצא

חרת, טלפונית, חלק מזה היה גם  שבת ישבנו ביחד עד שעה מאו שבת שלמה, גם אני בטלפון. מוצאי

זומית. ובנינו את התוכנית הנקודתית הכירורגית הספציפית. אני אציג אותה עכשיו, כמה נקודות,  
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עולות קונקרטיות, כולל סעיפים תקציביים, כולל לוחות שהן למחר בבוקר עובר לעשייתן, כולל פ

ש גם דברים, כמו שנריה אמר, שלא את הדברים בקווים כלליים. יזמנים לביצוע. אני עכשיו אציג 

נכון להציג אותם בצורה פומבית. אבל אני אציג את הדברים בקווים כלליים. אנחנו יוצאים מנקודת  

ל הפריצות לבתים נובע מכניסות מחוץ לאורנית. רוב הפריצות  מוצא, כפי שהזכיר לדעתי דורון, שג

ע שפורץ נמצא בתוך היישוב, יהיה הרבה  ולכן התפיסה שלנו היא שברג לא נובעות מתושבי אורנית.

יותר קשה למנוע ממנו את הפריצה. המטרה שלנו היא למנוע מאותו פורץ להיכנס ליישוב 

סליחה, שלוש נקודות שבהם אנחנו תופסים את הנכנסים  מלכתחילה. יש לנו שני מכשולים, או שלוש,

להיכנס משם ליישוב. שתיים זה  ליישוב. אחד זה הגדר ההיקפית. נכנסים משם ליישוב או מנסים 

שער החורשים. שלוש זה שער הכניסה בכניסה ליישוב. אנחנו ישבנו לתת מענה לשלושת הנקודות  

מקור הכניסה המרכזי של הפורצים לבתים. שזה שער האלה, בדגש על שתי נקודות שאנחנו זיהינו כ

שאנחנו פותחים את שער  הכניסה, וזה השער של חורשים. דבר ראשון, למחרת בבוקר, מסתבר שכ

 12חורשים טלפונית בא תושב בשלוש בלילה, מתקשר לסייר, נפתח השער לרווחה, שמונה או תשע או 

שם רכב מאחור ונכנס. דבר ראשון לעצור את זה.  מטר ויכולים  להיכנס בו שני רכבים בכיף. מחכה 

 אחד.  זה עובר לעשייתם. השער ייסגר בין השעות עשר בלילה לשש בבוקר. זה 

 

 סליחה, זה לא מצולם? אין שם מצלמה?     מר אלעד כהן: 

 

 יש.    מר ניר ברטל:

 

 אני אשלים.   : מר שלמה אפרתי

 

 ו? כי הרי זו השערה שלך שנכנסיםלראות אם גורמים עוינים נכנס   מר אלעד כהן: 

 מיער חורשים.  



 
 מקומית אורניתמועצה 

 16.02.21שלישי,  מיום, 38מועצה מס' ישיבת 
 

 39 
 

 

ער חורשים, או רגע, אני אשלים. ההשערה שלי שהם נכנסים או מי  : מר שלמה אפרתי

 מכניסה ליישוב, או דרך הגדר. 

 

 אבל זה מצולם, אתה יכול לראות את זה. לא בדקו את זה?    מר אלעד כהן: 

 

אחד, זה הנושא   . תן לי לסיים להציג. אז אפשר לבדוק. שנייה, אלעד  : מר שלמה אפרתי

המפתח של השער  הזה. שתיים, גם נפתח השער של ער חורשים, נכון להיום הוא נפתח עד הסף. 

לא  יצומצם, ואנחנו בוחנים גם להוסיף שם זרוע שיהיה יותר קשה לשני רכבים להיכנס בבת אחת. 

לפחות תעכב התפרצות ותבטיח שכל   שזרוע מונעת התפרצות. אפשר להתפרץ גם אם זרוע, אבל היא

 פעם נכנס לפחות רכב אחד. 

 

 למה אתה פותח בלילה, בלי שמגיע סייר?   מר אלעד כהן: 

 

תן לי להשלים. זה בנוגע לשער חורשים. ואלה פעולות שאנחנו נוקטים   : מר שלמה אפרתי

וב. שער הכניסה  בהם ברמה המיידית. הטאקט השני שאנחנו הולכים לכיוונו זה שער הכניסה לייש

ס ליישוב. אבל מה? אם השומר שלנו אנחנו רוצים לבדוק כל רכב שנכנ –ליישוב, המטרה שלנו היא 

ב יהיו לנו פקקים מכאן ועד לצומת קסם. אנחנו רוצים  להגיע למצב יבדוק כל רכב שנכנס ליישו

עשות בו בידוק  שהשומר שלנו יודע בזמן אמת איזה רכב הוא רכב של תושבי אורנית, ולא צריך ל

 ק יותר מעמיק.  מעמיק, ואיזה רכב הוא לא של תושב אורנית, והוא יעבור בידו

זה, אם רוצים, לא באופן פומבי. ובתוך מספר שבועות   אנחנו עושים את זה באופן טכנולוגי. נפרט את

ב הוא אנחנו נגיע ליכולת לאפשר לשומרים שלנו לדעת איזה רכב הוא רכב של תושב אורנית ואיזה רכ

. כמובן שהשומר צריך  לא של תושב אורנית. אנחנו כבר בשלבי רכש בנושא ואנחנו מתקדמים בזה
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ה יציג בתוכנית עבודה שנתית, אבל זה כבר הוצג בקווים  להיות בחוץ. וזה חלק מנהלי עבודה שנרי

 כלליים. 

אה אחוז, נכון  בנוסף, אנחנו נותנים מענה לגדר. כמו שנריה הזכיר, דרך הביטחון לא עבירה במ

יס. אני אומר הצלחנו, אני עוד לא  להיום. אנחנו עושים על זה מאמצים. יש כבר כסף שהצלחנו לגי

ריה ושל ניר ושל רועי, שהיה לפני. אבל הרבה כסף שהצלחנו לגייס  הייתי פה, זה הקרדיט של נ

סביב השטח, שאי  מהחטיבה להתיישבות. נכון להיום יש בעיה, אני מבין, איזשהי עניין סטטוטורי 

ח"ט והצבא. אז אלה הפעולות  אפשר לסלול אותו. אנחנו מנסים לפתור את זה בעבודה מול המ

. כי אני, בתור מנכ"ל היישוב הזה, אם נפרצו שלוש דירות בלילה  שננקטות מחר בבוקר עובר לעשייתן

וקר, שמונעת בשבת, גם אני בשבת עבדתי ובטח במוצאי שבת, כדי לייצר תוכנית מה קורה מחר בב

צות, שנוכל להגיע לסוף שנה  של פרי 20%-את הדברים האלה. כדי שבתוכנית העבודה יש הפחתה ב

ייתו של ראש המועצה. ואני יכול להגיד לכם ברמה האישית שאין  ולהגיד 'עמדנו בזה'. זה לפי הנח

שלו. והנושא הסייר בעתודות שהוא נמצא במקום בוקר שלא עובר סייר סייר ביישוב, שלא בודק את 

ניסיתי לענות באופן ספציפי לנקודות  הזה הוא בראש מעייננו, כמערכת מקצועית. זה ברור, זה מובן. ו

רים ואני מקווה לעדכן בקרוב, שבאמת ביצענו את הפעולות גם בכניסה  שעלו פה. אז אלה הם הדב

 לת שביל הביטחון.  ליער חורשים, גם בכניסה ליישוב, ולעדכן, בעזרת השם, שיש התקדמות גם בסלי

 

ם ביער חורשים את השער רק שאלה. למה בכלל בשעות הלילה פותחי   מר אלעד כהן: 

  למה? הזה, כשסייר לא מגיע?

 

אנחנו עכשיו סוגרים את השער בשעות הלילה. שער חורשים בשעות   : ה אפרתימר שלמ

 הלילה. 

 

   -אלא אם כן בא סייר    מר אלעד כהן: 
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 , לא, לא. לא  : מר שלמה אפרתי

 

  לא נכנסים בכלל?   מר אלעד כהן: 

 

 היה כניסה בשעות הלילה. לא, לא ת  : מר שלמה אפרתי

 

  -ויש לו איזושהי בעיה, סייר מגיע ורואה אם תושב בא  למה?   מר אלעד כהן: 

 

 לא.   : מר שלמה אפרתי

 

זה שמנו  אלעד, שנייה. סייר בלילה ... כל פעם לשער חורשים. בשביל   : מר נריה זדה

לא יצטרך להגיע לשם. יש  בשביל זה עשינו את הפתיחה מרחוק, כדי שהוא בכללשם את המצלמות. 

ות לתת מענה בלילה. עקב האירועים האחרונים, סבבה, הבנו.  שם ארבע מצלמות שמקיפות הכל. יודע

אמצעים  לא רוצים שזה מה שיקרה, כדי שייכנסו אנשים לא מורשים. נשים שם, עד שיגיעו גם לשם

בשעות הלילה. כרגע אין   טכנולוגיים, ואז נחשוב אם אפשר לתת למי שמורשה להיכנס דרך זה גם

 חורשים.   כניסה ואין יציאה של רכבים דרך שער

 

רק חשוב לי, עניתי לשאלות שלכם, בועז, דורון, אלעד, אורנה,   : מר שלמה אפרתי

 לסוגיות שהעלתם?  

 

 לא.   גב' אורנה רייטר: 
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 לא לזה התכוונתם.  לזה התכוונתם?  : מה אפרתימר של

 

 התכוונו.  לא לזה   גב' אורנה רייטר: 

 

 בועז, דורון?   : מר שלמה אפרתי

 

 אני גם יכולה להסביר לך.    ר: גב' אורנה רייט

 

את האמת, לא. אתה יודע, אתם מדברים, יושב ראש המועצה, שנושא   מר דורון טישלר: 

 מילה מפיו לגבי כל מה שקורה כאן, אבל בסדר.  באחריות הכוללת, ולא מוציא 

 

 תייחס. מחכה בסבלנות לתורי.  אני מיד א   מר ניר ברטל:

 

כי אתם מתארים פה פעולות שהן ברמת   לשמוע למה לא?אתה רוצה   גב' אורנה רייטר: 

 באמת, זה מה שאתם יכולים לעשות. וזה מה שיש לכם במיומנות שלכם לעשות.פלסטר לרגל כרותה. 

דת ביטחון כוכב  אין פה תפיסה מקצועית אמיתית. כשאני הלכתי ובדקתי עם אנשים, עם יו"ר וע

הוא מוכן לבוא לעזור,   ביטחון סביון, אתה מכיר אותו?עם יו"ר ועדת  יאיר, שאתה מכיר אותו, נכון?

 רציני. גם בן אדם מאוד 

 

 מכיר את מאיר וכבודו במקומו מונח.    : מר נריה זדה

 

יופי. אז גם הוא כמוהו. יש מערכת שלמה שחושבת בצורה גדולה,    ה רייטר: גב' אורנ

גלים. יש לי פה מצגות. אתה אומר  ות גדולה. אתה הזכרת מעגלים. אני לא איש ביטחון, במעבהסתכל
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יש לי פה מצגת במחשב, של כוכב יאיר, שמאיר אמר לי שאפשר להראות  שאסור להראות מצגות?

כי הם כל הזמן משנים גם. זאת   הזוויות. למה אפשר להראות אותה?איפה  אותה. אתה מבין?

ת ששמנו אותם, סליחה,  יו סגרת שער, וזה ששמת על יד הבית של אודי היו מצלמואומרת, זה שעכש

 לא? קצת יותר גבוה, לא משנה. באזור הזה.  אודי, זה באזור שלך?

 

 לתת מענה לפיקוס שם.     מר אלעד כהן: 

 

הם זזו. זאת אומרת מערכת הביטחון זה דבר נושם. הפורצים יוזמים,    ר: גב' אורנה רייט

רתם פה זה פלסטר לרגל ים לסיטואציה שתוקפים. הוא דיבר על תקיפה. אז מה שאמאבל מגיע

 כרותה. אז זו לא תשובה, סליחה.  

 

בהרבה דברים יש את הדילמה האם אתה מטפל במה  טוב, תודה.    מר ניר ברטל:

  ומציק, או אתה גם מסתכל גם לטווח יותר ארוך. כי מה שיציק ויפריע בעוד חודש,  שעכשיו בוער

שנריה ושלמה ניסו להציג עכשיו זה את  חודשיים, חצי שנה זה לאו דווקא מה שעכשיו ובעצם מה 

נושא הביטחון מאוד מעסיק אותי,  המענה לשני הדברים האלה. גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. 

נריה ושלמה יודעים, בשבועות האחרונים כמה דיברתי איתם, התעסקתי בזה באופן  ברמה האישית. 

תם. לא מזמן, לפני מספר חודשים,  שי. ואני רוצה להגיד אולי עוד כמה דברים שאתם לא הצגאי

שקל שחיכו כבר הרבה זמן שמישהו יבוא ויממש אותם, עוד מהמועצה   300,000סיימנו לממש 

הפרויקט של התקנת מצלמות על הגדר המערבית, מצלמות אנליטיקה,   הקודמת. ומאז שסיימנו את

טפו, עד היום לא היתה  א מכסות כל מטר משם אבל לפחות בנקודות המרכזיות, טפוכמו שהבטחנו, ל

, המוקד הכי חם בחדירות ליישוב. היו לנו שם הרבה מאוד  2019לנו משם כניסה. שזה היה בשנת 

אחוז, אבל לפחות כרגע נראה שמיגרנו שם את העניין הזה. ויש שם  חדירות. שוב, ביטחון אין מאה

ו יכולת ביצוע ומימוש שעובדת. אם עוברת דמות חשודה מגיע סייר בזמן אמת וז הקפצות, מערכת
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, שזו מצלמה LPRכספים מאוד יפה של נריה, כל הכבוד. וביחד לזה מגיע שלב א' של הש"ג, שזה 

אר זה כבר שלב ב' שלה, שאנחנו עובדים עליה, שברקע שלה יהיה  שמזהה מספרי רכב. מה ששלמה תי

 9,000בש"ג, לבדוק י הרכב של תושבי אורנית. כי לא משנה איזה שומר תשים את המאגר של מספר

רכבים ביום זה בלתי אפשרי. כי אתה מייצר פה פקק אדיר וגם שחיקה של כוח האדם. ולכן השלב  

יצר את אותה, פעם זה מה שהיה נהוג לשים מדבקה. אז היום  הבא שעכשיו נריה עובד עליו זה לי

וט לתחזק רשימת ר הרכב יהיה לנו במערכת. אנחנו נבנה את זה. זה לא פששמים מדבקה חכמה. מספ

כלי רכב, אם לא יותר. אבל תהיה לנו רשימת כלי רכב של תושבי  10,000כלי רכבת נושמת של 

רשימה, זה ידליק נורה אדומה והוא ייבדק באופן יותר  אורנית, וכשיגיע מישהו שהוא לא מאותה 

קים ולייצר  אורנית, ייבדק באופן יותר קל על מנת לא לייצר את הפקמחמיר. ומישהו שהוא תושב 

 את מדרג הבדיקה. 

בנוסף, נריה גם אמר את זה, היישוב, עם כמות הרכבים שיש בו היום, נתיב כניסה אחד לא מספיק. 

אנחנו גם עובדים על לייצר נתיב כניסה נוסף. ואז  יקה שאפשר לייצר שם. זה מוריד את רמת הבד

ונה מרחיב על הש"ג, כי כרגע זאת שר גם לעשות בידוק ולהזיז גם את הש"ג לאמצע. אני בכויהיה אפ

נקודת התורפה שאנחנו מזהים, אחרי שסגרנו ומנענו את נקודת התורפה הקודמת, דיברתי על הגדר  

שקל, לסגור את שתי נקודות החדירה  250,000שיבת המועצה הקודמת תב"ר על המערבית. פתחנו בי

ר המזרחית או הדרום מזרחית.  תיות הבאות בסדר העדיפויות, שזה מהגדר הצפונית ומהגדהמשמעו

מצלמות, ואני שמח לבשר   13וזה הולך להיות ממומש כבר בשבוע הבא. עוד כמה מצלמות? עוד 

שקל לשדרוג המוקד ולעוד מצלמות ביטחון שנפזר אותן.   400,000וד שהיום קיבלנו את ההרשאה לע

אני חושב שאני יכול  שקל 400,000-שקל ו 250,000-שקל, את ה 300,000-ם את האז אם אני סוכ

לחתום בשתי ידיים שזו ההשקעה הכי מאסיבית שהמועצה עשתה אי פעם כנראה בתשתיות  

נו נותנים את התפוקה. והעדות לזה זה מה שקורה  טכנולוגיות מתקדמות ואנחנו גם רואים שאנח

, אבל  ואמרתי שנכון לשים פלסטרים או לטפל במה שכואב עכשיו בגדר המערבית. ולכן, אני חזרתי

 השקעה בביטחון תשתיתית אמיתית היא לטווח ארוך. היא שיטתית ומסודרת. 
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גופי תאורה  180או  140נו לגבי התאורה, שזה גם, יש הרבה מאוד גופי תאורה שלא עובדים. יש ל

 מסביב ליישוב.  

 

 .  210   : מר נריה זדה

 

ני לא יודע להגיד אעבדו.  80. כשאני נכנסתי לתפקיד לדעתי רק 210   טל:מר ניר בר

כמה היום עובדים, אבל אנחנו עכשיו בלי תוספת שקל, תקציבית, הולכים לדאוג שכולם יעבדו. נריה  

ת כולם ללדים ומהחיסכון בכסף אנחנו נחליף את גופי התאורה, כולל עובד על זה, על מכרז שיחליף א

הרבה השקעה תשתיתית  , שגם פה צריכות להיות לנו ארבע ויש לנו שתיים. וזה מרכזיות חשמל

ואנחנו עובדים על זה ונריה יציג את זה בתוכניות העבודה. כנ"ל גם בדרכים. אני לא ארחיב מפאת 

 אלף שקל,  200או  150הזמן. אבל גייסנו 

 

 .  350   : מר נריה זדה

 

שציינו מקודם,   300-, ול250-, ל400-לשקל בנוסף  350,000עוד    מר ניר ברטל:

יבה היחידה שאנחנו צריכים רק להסדיר במנהל האזרחי שאנחנו יכולים לממש שם שמחכים לנו, והס

לכים לשיפוץ גדר שקל הו 350,000את הכסף, ועל זה אלישבע עובדת ומתקדמת בזה. אז עוד 

יתת כוננות, לפני שנתיים, היתה החלפת רכב קב"ט. מערכת הקפצה לכיתת כוננות. שפעם כהביטחון. 

 ים אליך שניים, שלושה אנשים. בהקפצה האחרונה כמה הגיעו?קופצת, אולי היו מגיע

 

 עשרה.  וזה כל העשרה שמותקנת אצלם האפליקציה.    : מר נריה זדה

 

מכיתת כוננות, וזה  100%אומר שהצלחנו להגיע להקפצה של  זה   מר ניר ברטל:
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ערכת הקשר דירה, יש כוחות, מה שלא היה פעם. כי מערכת ההקפצה ומאומר שאם באמת תהיה ח

לא היתה טובה. החלפנו את מכשירי הקשר. החלפנו את איכות המאבטחים. הגדלנו להם את השכר  

י חסכנו במקומות אחרים ויש לנו פה מאבטחים  בלי להגדיל את ההוצאה הכוללת של הביטחון, כ

 למה להשתפר. אנחנו תמיד מעירים להם ונותנים להם בראשהרבה יותר טובים, צעירים. יש להם 

כשצריך. אבל יש פה חבר'ה שחותרים למגע וימשיכו לחתור למגע ונריה עובד איתם ועושה להם 

וב. שוב, במימון חיצוני, לא מכספי  תרגילים. אני מקווה מאוד שיהיה לנו גם סגן רבש"צ בקר

ויצאנו למכרז לקב"ט חדש. בסך הכל,   חמוסב"ט התושבים. מכספי ממשלה. אנחנו גם מחליפים ק

אר את זה, מי שמבין באמת איך אתה לוקח יישוב שהיה פרוץ לחלוטין, עם דרכים לא כשאני מת

חנו מייצרים פה מערכת עבירות,  בלי גופי תאורה, עם חברת שמירה לא מספיק איכותית, אנ

ה הציג, איך הולכת בשלב הבא,  שזה מערכת דאטא, שאת בסיסה נרי milestoneטכנולוגית עם 

ד ביטחוני. כן מדובר מוקד ביטחוני. יש לנו רק מוקד מוניציפאלי. אז  בתוכנית שלנו לבנות מוק

לפחות נהירה. עם  בהחלט יש פה תוכנית שמאוד סדורה, מאוד ברורה, עם תפיסת ביטחון מאוד, לי 

 שיתוף עבודה עם הצבא ועם המשטרה. 

שי על הפריצה  השבוע האחרון. כשאני קיבלתי את הדיווח מנריה ביום שיספציפית רגע לאירועי סוף 

 ברחוב האלון, לדעתי זה היה, אני אישית גם הגעתי לזירה, 

 

 היקינתון,    מר בועז בגריש: 

 

 היקינתון פינת האלון?     מר ניר ברטל:

 

אתה  למה אתה אומר לי לא? חבר שלי ביקינתון פרצו לו הביתה. מה,  מר בועז בגריש: 

 לא יודע על זה? 
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נו לאלון, כי את היקינתון גילינו רק בשבת בצהריים. אבל אנחנו הגע   : מר נריה זדה

 כי רק אז זה דווח.   

 

ברגע  וב. אני מגיע, ככל שאני יכול. לפעמים אני לא תמיד בייש   מר ניר ברטל:

איפה ניסו להיכנס, ואני  שמדווחת פריצה, אני אישית מגיע לבית, בשביל שאני אראה באופן אישי מ 

עם התושבים  ואנחנו לומדים מזה הרבה, על מנת לתחקר. אני אישית  לומד מזה הרבה. אני גם מדבר 

טים. היה לפני שלושה שבועות, היה איזה חשש לפריצה. עברתי מצלמות של תושבים והוצאנו סר

קנת בש"ג הצלחנו  מקרה אחד שאני זוכר שגם סגרנו מעגל על איזה רכב ובזכות המצלמות שהת

שטרה והמשטרה הצליחה להגיע לאותו בן אדם. אנחנו לא  לזהות את מספר הרכב והעברנו אותו למ

  12מפרסמים את זה. את ההצלחות. היו שתי חדירות מפורסמות שהרחפן מנע. את זה דווקא כן ערוץ 

, obviousנראה  פרסם. הראו את זה שם. אז יש גם הרבה הצלחות שנורא קל גם להתעלם מהן. כי זה

 ל איזה רכב שעשה פה ניסיון, אבל גם זה קורה. כי הצלחת למנוע חדירה או סגרת מעגל ע

כמו ששלמה אמר, יש הרבה דברים נקודתיים שאנחנו לומדים מכל אירוע פריצה או חדירה. אנחנו  

ותף תחקיר כתוב. לפעמים, אם זה קשור גם עם הצבא, הולכים לחטיבה, עושים תחקיר מש עושים

, לתאם פעולות משותפות. אני לא רוצה  עם הצבא. אני היום דיברתי גם עם מפקד תחנת אריאל

 להרחיב, לא יכול להרחיב, אבל גם זה קורה.  

ם, בתפיסת ההפעלה. וביטחון זה  בסך הכל יש פה גרף עלייה ושיפור גדול מאוד בתשתיות, בכוח אד

פרצו. אבל כשנשפר גם את הטכנולוגיה, גם את   לא מאה אחוז. אתה לא יכול, גם לסנט או לקפיטול 

ביטחון, תאורה, גדר, כבישים ואנחנו עובדים על זה, וגם את תפיסת ההפעלה, שזה כיתת  מרכיבי ה

עתודות. מי שלא יודע, כל יום כוננות, משמר אזרחי, מאבטחים, מאבטח נוסף שהוספנו עכשיו ב

מהם עובר בידוק. וגם היו לנו פעמים שניסו  פועלים פלסטיניים, שכל אחד 100נכנסים לפה בערך 

ה פועלים בלי היתר,  והצלחנו למנוע את זה. אנחנו לא מפרסמים את זה אבל זה קורה. להיכנס לפ

זה לא רק לבוא ואנחנו מתקדמים. ותמיד זה כמו בלון. אתה סותם חור אחד, פורץ לך במקום אחר. 
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 ם גדול, ואנחנו עושים את זה. ולקחת קדימה. קודם כל היה צריך לעשות פה שיקו 

ב לי שירגישו בטוחים והם ירגישו בטוחים, ככל שאנחנו נמשיך לגייס את  תושבי אורנית מאוד חשו 

עבודה מה לעשות. אותם כספים שהצלחנו כבר לגייס ונממש אותם ואנחנו נתקדם. נריה, יש הרבה 

ניין, מתוך הבנה. הרבה מהדברים  אני מסכים מאוד עם כל מה שדורון אמר. דורון דיבר מקצועי ולע

תבת לפני חודשיים. ויש עוד הרבה דברים שאפשר לקחת לתשומת לב. דורון  שהוא אמר וציין כבר כ

ומכל מי שיש לו מה  ביקש גם בפגישה ביום ראשון לשבת, אמרתי לך, לעשות פגישה יותר ספציפית. 

 שא? אפשר לעבור לנושא הבא? לתרום, אנחנו נשמח להיתרם. מישהו רוצה להגיד עוד משהו בנו

 

 ה הצעת החלטה שרצית. רגע, הית   מר אלעד כהן: 

 

נתתם תוכניות שהם מדהימות, בסדר? זה קצת מזכיר לי את התרגיל    מר דורון טישלר: 

המג"ד של שיריון, אתה יודע, תמיד הסתכלתי למעלה,  . הראשון בתור חי"רניק שעשיתי עם שיריון

, כשהייתי  יש להם מזגן', אבל כשאני עשיתי את התרגיל הראשון שליאמרתי 'אלה מניאקים, למה 

צריך למצוא לו מטרות ולהרוג לו מטרות, אמרתי לו 'צא, שטח פתוח', ואז הוא יצא והתחילו לירות  

ך אתה אומר לי לצאת?' אני אומר לו 'מה אתה רוצה? בחזית עליו. הוא אומר לי 'מה, אתה דפוק? אי

אני חי"רניק, אני לא   '. אמרתי 'לא, לא,3000? תסתכל בחזית 200י 'מה בחזית הכל נקי'. אומר ל 200

שיריונר'. איך אני מקביל את זה? אתה נותן תוכניות  יפות, שהן קדימה בטווח. מה מחר בבוקר  

ים את הביטחון הזה? זה בסדר, אני לא מתבייש להגיד, כשצריך  אנחנו עושים בשביל לתת לתושב

 מה עושים מחר בבוקר.   אבל לפרגן אני מפרגן. 

 

 וצה, אני אחזור על מה ששלמה אמר.  אם אתה ר   מר ניר ברטל:

 

לא, אני רוצה לדעת מה עושים מחר בבוקר. שהתושבים יהיו בטוחים    מר דורון טישלר: 
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 נה. מחר בבוקר.   פה ביישוב. לא עוד חצי ש

 

 ר? אין בעיה. אתה רוצה שאחזור על מה ששלמה אמ   מר ניר ברטל:

 

עושים מחר בבוקר בשביל להחזיר  אני לא הצלחתי להבין מה אנחנו   מר דורון טישלר: 

 לתושבים את הביטחון שלהם.  

 

 שלמה, אתה רוצה לחזור?     מר ניר ברטל:

 

בלילה. שתיים, הכניסה ליישוב תהיה על  אחד, שער חורשים נסגר   : מר שלמה אפרתי

   -שלא תושב, יעבור בידוק יותר  בסיס תושב יוכל להיכנס באופן חופשי. מי

 

  ה קורה מחר בבוקר?ז  מר דורון טישלר: 

 

  איך ידעו אם הוא תושב או לא תושב?  גב' אורנה רייטר: 

 

ה שבועות. להערכתי  שנייה, שנייה. כדי להגיע לזה, אנחנו צריכים כמ  : מר שלמה אפרתי

ומר בשער ידע, ברגע שמגיע רכב, תוך שלושה עד ארבעה שבועות אנחנו נוכל כבר להגיע למצב שהש

 ו לא. אם הוא תושב היישוב א

 

ניר, השאלה היתה למחר בבוקר. לא לעוד כמה שבועות. מה אתה   מר בועז בגריש: 

  עושה, לא שלמה, מה אתה עושה מחר בבוקר?
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 ... לפי השלושה התפרצויות ביום.     מר אלעד כהן: 

 

 , לפעולות מיידיות שאנחנו עושים?אתה רוצה גם אתה להתייחס   מר ניר ברטל:

 

. בהמשך למה ששלמה אמר, שוב, אני כן חושב שנתנו מענה כן   : מר נריה זדה

 לשאלות שלכם. והשאלות שלכם לא יכולות להיפתר במחר בבוקר.  

 

 ה, זה לא שאלות שלנו, זה שאלות של כלל התושבים. נריה, סליח   מר אלעד כהן: 

 

מעולה. שאלות שלכם ושאלות של התושבים. השאלות  אין בעיה,    : מר נריה זדה

 ה, בסדר? השאלות שעלו פה הן לאו דווקא יכולות להיפתר מחר בבוקר.  שעלו פ

 

 אוקיי. זו תשובה. גם תשובה.   מר דורון טישלר: 

 

 ה שאין פיתרון היא התשובה.  אז התשוב   מר אלעד כהן: 

 

  -י, השאלה אם יש פיתרון אין פיתרון למחר בבוקר. אוקי  גב' אורנה רייטר: 

 

אני מעריך את משמעותית ומצערת, אני מוכרח לומר. זו אמירה    מר אלעד כהן: 

 הכנות. אבל אתה זה לא הכתובת. הכתובת זה ראש המועצה. 

 

 ציאות. אלעד, אבל זאת המ  גב' אורנה רייטר: 
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ל  הכתובת זה ראש המועצה. איך אמרת, בצדק? מי שאחראי ע    מר אלעד כהן: 

 התושבים, על הביטחון, זה ראש המועצה.  

 

 כתוב. לקרוא את זה?    רייטר: גב' אורנה 

 

אז אתה עובד מועצה ואותך במישור האישי אני מכבד. וגם את     מר אלעד כהן: 

 כתובת זה ראש המועצה. נקודה.   המנכ"ל במישור האישי אני מכבד. אבל ה

 

 אני על הכישלונות. זו החלוקה.  נריה, אתה אחראי על ההצלחות.   מר ניר ברטל:

 

  מנסה לראות את ההצלחות שלך. אני לא כל כך רואה.  אני   מר אלעד כהן: 

 

רגע, נריה, אתה רוצה להגיד עוד משהו? אני אשלים עוד כמה דברים     מר ניר ברטל:

 קר. בכל זאת.  למחר בבו

 

. אי אפשר למחר בבוקר, חודדו הנהלים. עברנו עם המאבטחים   : מר נריה זדה

אבטח ושיעשה את העבודה כמו שצריך הוא חייב להוציא את המאבטח החוצה. כדי להוציא את המ

לעבור לאמצע. בשביל שהוא יעבור לאמצע, יש כאן תוכנית מסודרת שאנחנו הולכים לבנות. בשביל 

מר את הביתן באמצע, אלו לא דברים שאפשר לבקש ממאבטח לעמוד כל הזמן בחוץ. מי שאולהעביר 

לא היה מאבטח בחיים. אני מנסה לייצר שעון  את זה, אני אגיד ואומר את זה בפני כל אחד שרוצה, 

משימה מסוים, שבשעות עומס המאבטח בחוץ. בשעות שהן יותר רגועות המאבטח יכול להיות 

יכולה להקל המון והיא תקל המון על העבודה של  LPRזה של התושבים, מערכת בפנים. הסינון ה

א הסיור כנ"ל. מתורגל הרבה יותר, כל  ח. זה כרגע בעניין הש"ג. שער חורשים נדון ונדוש. נושהמאבט
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מה שצריך בשביל לתרגל אותו כדי לעבוד. כיתת כוננות עצמה יוצאת לאימון ביום שני, כדי לשמור  

אנחנו מנסים לעשות כל מה שאפשר כדי לייצר להעלות את רמת המבצעיות שלה. על כשירות ו

חון אורנית, הולך לישון בלילה עם  י אורנית ביטחון ואני אגיד ואומר, אני קם בבוקר לביטלתושב

ביטחון אורנית. בלילות שלא מתקשרים ומפריעים באמצע. ומוקפצים. שבתות, הכל. אנחנו חיים עם  

חות  כדי שיהיה לתושבי אורנית ביטחון. אז נכון, יש פעמים שפורצים לנו. אבל אני לפביטחון אורנית. 

כוללת יותר טובה. ולהתייחס למקרים  מסתכל וזה גם מה שניר אמר, אני מנסה לייצר תמונה

נקודתיים ולהגיד 'פה הביטחון באורנית נופל', לדעתי זה חבל. זה חוטא מאוד למטרה. ההסתכלות  

פה  אירחבה. רחבה אחורה ורחבה קדימה. על איפה היינו לפני שנה ואיפה אנחנו היום. חייבת להיות  

 . 2021שאנחנו היום ואיפה שנהיה בסוף 

 

אז פה המורכבות. כשאתה מסתכל איפה היינו ואיפה אנחנו היום, זה    רייטר: גב' אורנה 

 רק הולך כלפי מטה.  

 

, כנראה העיניים רואות אחרת.  איך שאת מסתכלת ואיך שאני מסתכל   : מר נריה זדה

 השאלה מה את בוחרת לראות. 

 

 קשה, בועז. הצבעת מאוד יפה. לא התפרצת.  בב  מר בועז בגריש: 

 

אני באמת מאוד מוטרד. יש מה שנקרא ניצחונות מהירים, ניר.   ריש: מר בועז בג

 וניצחונות מהירים, מצידי, זה לשים כרגע את השומר שירד למטה.   

 

 מה זה למטה?    :מר ניר ברטל
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המדרכה ויסתכל על  למטה זה אומר שירד לתוך הבוטקה, יעמוד על  מר בועז בגריש: 

ה בסיסית. אני שמח על הכנות של נריה, שזה בסדר ואוי ואבוי  הרכבים, ויעשה איזשהו סוג של מניע

 ,   אם לא היתה כנות. אבל מהצד השני, אני יוצא בתחושה של חוסר אונים. שבא נריה ואומר

 

 מה היית רוצה שיקרה מחר?    מר ניר ברטל:

 

וצה שלמחר בבוקר יקרו דברים שיגבירו את תחושת אני הייתי ר  מר בועז בגריש: 

 ן.  הביטחו

 

 תן דוגמה.    מר ניר ברטל:

 

 לא, אתה ראש המועצה. לבוא ולהגיד )מדברים ביחד(    מר בועז בגריש: 

 

 יציירו לו? מה ביקש הנסיך הקטן ש   מר ניר ברטל:

 

 הנסיך הקטן  חושב שהוא יושב בראש המועצה.    מר בועז בגריש: 

 

 ... יוצאים הביתה בשתיים לפנות בוקר.    אלעד כהן:  מר

 

הנסיך הקטן צריך לתת את הפיתרון. הנסיך הקטן, שהתמנה להיות   מר בועז בגריש: 

 ראש המועצה, צריך לתת את הפיתרון. לא לבוא ולשאול אותי.  

 

 לא, לא, בועז. אבל תקשיב מה אתה עושה. אתה בא, אומר,    ניר ברטל: מר
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 לא, אני רוצה לצאת. אני שאלתי שאלות,     בגריש:  מר בועז

 

 אבל זה מזכיר לי את רשימת ה... איך קוראים לקורא מחשבות הזה?     ניר ברטל: מר

 

 ביקשתי לשאול מה קורה.    מר בועז בגריש: 

 

רוצה ש... יהיה ראש המועצה. שהוא יקרא מה בועז רוצה, יביא  אתה   מר ניר ברטל:

קשבת, חלקה אולי רוצה. הצגנו לך פה תוכנית מאוד מפורטת. חלקה אולי ה את התוכנית שבועז

אני שואל אותך מה רצית? אתה אומר לי הפנימה, חלקה לא. אבל אתה אומר לא, זה לא מה שרצית. 

 ני אעשה?  'אני לא יודע'. אז מה אתה רוצה שא

 

 לא, זה לא מה שאמרתי.     מר בועז בגריש: 

 

מה ר לך, לפי הבנתנו, לפי יכולתנו, מה צריך לעשות. וזה אני אומ   מר ניר ברטל:

שאנחנו עושים. אני לא פעם בשנה בא, מזמן ישיבה.  אני עושה כמעט יום יום בנושא הביטחון של  

, אתה צריך לעשות משהו אחר'. אני אומר לך  אורנית, באופן אישי. ועכשיו אתה בא ואומר 'ניר

   'סבבה, אני פתוח לשמוע. בוא תגיד'.

 

לים, והאחריות היא שלך, ישיבה אני אגיד לך. קודם כל, ברמת המחד   מר ניר ברטל:

 של ועדת הביטחון, ועדת הביטחון לא התכנסה.   

 

 מי שעושה בדיחה מהדברים זה אתה.    מר ניר ברטל:
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 אני עושה?     מר אלעד כהן: 

 

 ברור.    מר ניר ברטל:

 

 מה הם אומרים.   תקשיב לתושבים שלך,    מר אלעד כהן: 

 

 לתושבים.  אני מקשיב טוב מאוד   מר ניר ברטל:

 

 אתה רוצה שאני אקרא לך מה התושבים שואלים? זה מעניין?   גב' אורנה רייטר: 

 

 אני בטח לא רוצה ...  לא, אני שומע הכל, תודה, אורנה. ממך   מר ניר ברטל:

 

זה שאני מצפה לשמוע על  בשורה התחתונה, מה שאני רציתי להגיד  מר בועז בגריש: 

 צעדים אופרטיביים.   

 

 קיבלת.     ברטל: מר ניר

 

אני יושב פה ואני שומע בסופו של דבר על תוכניות עתידיות. זה נשמע    מר בועז בגריש: 

 כמו צוללות בואדי.   

 

 אני איתך, אני לא רוצה לריב איתך. תגיד מה אתה רוצה.    מר ניר ברטל:

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 16.02.21שלישי,  מיום, 38מועצה מס' ישיבת 
 

 56 
 

ין לי יושב פה בתחושה,  כשאני שומע את הקב"ט, שאומר לי 'א אני  מר בועז בגריש: 

 מה לעשות, אני לא אשקר לכם'.  

 

הוא לא אמר שאין מה לעשות. זה מה שאתה שמעת. הבנתי, אין לך     מר ניר ברטל:

 מחר. הבנתי. תגיד את זה. אני לא יודע מה לעשות. שום דבר שאתה מציע לעשות 

 

 מועצה.  אתה ראש ה  מר בועז בגריש: 

 

 שנייה, בועז, תן לי להציע.     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, שנייה.     מר בועז בגריש: 

 

 ... אני נותן מה שאני חושב שנכון.    מר ניר ברטל:

 

 כל הזמן את הדברים.   אתה ראש המועצה. תפסיק לגלגל אלינו  מר בועז בגריש: 

 

 אותך מה התלונה פה? אתה בא אלי בתלונות. אני שואל לגלגל?   מר ניר ברטל:

 

 התושבים באים בתלונות.   בתלונות?אנחנו באים   גב' אורנה רייטר: 

 

אז א', אני   רגע, אני רוצה להגיד משהו. שאלת צעדים אופרטיביים?   מר אלעד כהן: 

ל בביטחון. סך הכל הייתי לוחם בגולני. לא מומחה כזה גדול. אבל אם לא מתיימר להיות מומחה גדו

בעיה לבדוק כל אחד ואחד,  לתקופת הביניים יש בעיה לעשות סינון בש"ג, ישאומרים אתם באים ו
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אז יכול להיות שצריך לשקול, בתקופת הביניים, לתגבר את אותו מאבטח במאבטח נוסף. רגע. 

לי לפגוע באף אחד מעובדי מחלקת הביטחון, שכולם יקרים בעיני, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ב

צעדים אופרטיביים, עות העומס להיות שם, בתקופת הביניים, שיהיו שם. אלו אם הם צריכים בש

ניר, שצריך ואפשר לעשות. אומר שלמה המנכ"ל, בעוד שבועיים שלושה נצליח אולי להגיע למצב של 

 סינון. תעשו את זה.   

 

 נריה, מה אתה אומר על מה שאלעד הציע?     ברטל:מר ניר 

 

 וד יש הרבה, רגע, יש עוד הרבה פיתרונות יצירתיים.   ואני בטוח שע   מר אלעד כהן: 

 

ייתן את המענה של סריקת ...  ככה. להוסיף עוד מאבטח לא בהכרח    : מר נריה זדה

אתה מגיע למצב של פקק  מסיבה פשוטה. שתשאול כל רכב בכמויות של הרכבים, בשעות העומס, 

 בצומת קסם. 

 

את היכולת שלך לבדוק. אתה באת אין בעיה, אבל אתה מגדיל    מר אלעד כהן: 

 ה אחוז'? אני מקבל את זה.  ואמרת בביטחון 'אין מא

 

 אפשר לעשות פעולות סלקטיביות, נכון? את מי בודקים, את מי לא.    מר דורון טישלר: 

 

    -יש לך רבש"צ, בתקופת הביניים יש לך קב"ט,    מר אלעד כהן: 

 

 למישהו יש עוד משהו שהוא מציע? דורון, קיבלתי, חברים. אם    מר ניר ברטל:
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 פשר להוסיף עוד רכב ביטחון בלילה? לשבועיים?  א  מר דורון טישלר: 

 

אני מצפה לראות גם את הקב"ט. בתקופת הביניים. יש פה מצב     מר אלעד כהן: 

 חירום.  

 

 נריה, די. אתה מוזמן פעם בחודש, זה תמיד ככה. שלא תרגיש מיוחד.     טל:מר ניר בר

 

 דווקא נהנה, נראה לי.      לעד כהן: מר א

 

נריה, אני מבקש לבדוק את העניין הזה. אם צריך להוסיף שם בשעות    מר ניר ברטל:

שני אנשים.  הרלוונטיות, שיש חשש לחדירות. לא בשעות שפחות צריך. להוסיף שם תגבור, שיהיו 

ומר העובדים שעובדים כל  , כלin houseאתה מכפיל את כוח הבידוק שלך. אם זה על ידי העובדים 

 מירה. יום. או מאבטח נוסף מחברת הש

 

עוד משהו, ניר. לבקש, באמת, בלי לפגוע בכבוד של אף אחד,     מר אלעד כהן: 

ם. אני לא בא ואומר שיהיו שם שבתקופת הביניים יש עובדים במחלקת הביטחון שיכולים להיות ש

 כל הזמן. אתם באים ואומרים שלושה שבועות,   

 

 זה בדיוק מה שאמרתי.     ניר ברטל: מר

 

 אבל הוא אמר לא. קב"ט, רבש"צ.    מר אלעד כהן: 

 

 הצעת החלטה? אני אקרא אותה שוב. מכיוון שאין תפיסת ביטחון,     גב' אורנה רייטר: 
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 יש.    מר ניר ברטל:

 

 הצעת החלטה בנושא הביטחון: אז תעלו אותה.   אורנה רייטר:  גב'

ת התוכנית.  צעה לתפיסת ביטחון ותוכנית הפעלה, כולל מדדים להצלחיום תועלה ה 30תוך  .1

ירידה זה לא טוב. לאישור מליאת המועצה, לאחר שנדונה בוועדת הביטחון. יש   20%ולדעתי 

 חון לא מתפקדת, כמו שאני מבינה.משמעות לזה שאין ועדת ביטחון, או שוועדת הביט

 ום התוכנית. עד פה בסדר?  ועדת הביטחון תתכנס אחת לחודש למעקב אחר ייש   .2

 

 בחינה בסדר?  מאיזה    מר ניר ברטל:

 

 אם רושמים את זה, או מקליטים את זה.     גב' אורנה רייטר: 

 

 כן, כל הישיבה מוקלטת.     מר ניר ברטל:

 

גורם מטעם המועצה שיענה על השאלות, רעיונות, הערות   קביעת(3  גב' אורנה רייטר: 

( קביעת  4ם. אני חושבת שזה חלק מהפגת המתח. וזה אני מחכה לש של תושבים. צריכים להתייחס.

 גורם שיצטרף לפגישת הזום מחר של התושבים. וגם פה שם.  

 

 יד משהו?  נריה, יש לך הערות? הסתייגויות? היית רוצה להוסיף, להור   מר ניר ברטל:

 

 מה זאת אומרת, זו הצעת החלטה שלה.     מר אלעד כהן: 
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 אני שואל את דעתו. מותר לי לשאול את דעתו?     מר ניר ברטל:

 

   -יום זה מעט זמן בשביל לגבש  30-אני חושב ש   : נריה זדה מר

 

 אומר שיש.   ניראבל אמרת שיש.   גב' אורנה רייטר: 

 

 תת לבן אדם לדבר? אורנה, אפשר ל   מר ניר ברטל:

 

 דבר אחד. דבר שני,      : מר נריה זדה

 

 שמעתי רק נריה, מה אמרת.  אני לא   מר ניר ברטל:

 

 אז תגביר את הקול, שהוא ישמע.   : גב' אורנה רייטר

 

 יום זה קצת מדי. ופעם בחודש זה טו מאץ.   30-אני אומר ש   : מר נריה זדה

 

   מה מבחינתך זה סביר?   מר ניר ברטל:

 

פעם ברבעון לעשות התכנסות של ועדת ביטחון. ארבע פעמים בשנה     : מר נריה זדה

תפיסת ביטחון וגם לבניית התוכנית הטכנולוגית  ולתת טווח זמן סביר גם ל ראה לי בהחלט מספק. נ

 יום.    30-שאותה אנחנו רוצים, זה לא דבר שקורה ב

 

 יום כמה,   30-במקום ה   מר ניר ברטל:
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 . 60חודשיים,    : המר נריה זד

 

 אבל אומר שיש לך תפיסת ביטחון מוכנה.     מר אלעד כהן: 

 

להכניס את כל הנושא הטכנולוגי,  לא, שנייה. אנחנו רוצים בתוך זה   : נריה זדהמר 

   -שגם את זה  אתה רוצה 

 

אני רגע רוצה משהו להגיד לך. מכיוון שאני מבינה שיש תפיסת    גב' אורנה רייטר: 

  - זה יותר מידי?  יום 30ז אני לא מבינה למה ביטחון, א

 

 אין תפיסת ביטחון. יש פק"מ,     :  מר דורון טישלר

 

  –זה פק"מ מה   ה רייטר: גב' אורנ

 

 פקודת מבצע. אבל פקודת מבצע זה לא תפיסה.     :  מר דורון טישלר

 

טחון אז אין תפיסת ביטחון במועצה, ניר. נכון? אין תפיסת בי  גב' אורנה רייטר: 

 במועצה. 

 

 מה זה אומר תפיסת ביטחון.     : מר נריה זדה

 

 עזוב, נריה, תעשה טובה.     מר ניר ברטל:
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אתה יודע מה זה תפיסת ביטחון. אנחנו דיברנו על זה. אתה יודע,    טר: רייגב' אורנה 

 נריה.  

 

 אני אעזור לך בדיון. תפיסת ביטחון זה מה שאורנה אומרת.    מר ניר ברטל:

 

 לא מה שאורנה אמרה. אתה מוכן להגיד לו מה זה תפיסת ביטחון?     ' אורנה רייטר: גב

 

 רוצה. כל השאר זה לא.  ת וכל מה שאורנה אומר   מר ניר ברטל:

 

 אתה מוכן להגיד לו מה זה תפיסת ביטחון?     גב' אורנה רייטר: 

 

, או as is אתם רוצים להצביע? אורנה, את רוצה להעלות את ההצעה   מר ניר ברטל:

 לעשות בה שינויים? 

 

וחשוב לי להגיד לנריה, פעם בחודש, לפחות בתקופה הראשונה, זה    גב' אורנה רייטר: 

 מרו לי, בשלושה מקומות שלקחו את הדברים מאוד ברצינות.   שא מה

 

 , אורנה? אין לי בעיה.  as isאת רוצה להעלות את ההצעה    מר ניר ברטל:

 

 בל אני מחכה לשמות. מי יושב על הפייסבוק לענות לתושבים.   כן.  א   מר ניר ברטל:

 

 מעולה.    מר ניר ברטל:
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 ות.  לשמאני מחכה   גב' אורנה רייטר: 

 בסדר, יופי. תחכי. מה, אני עובד אצלך? לא חייב לך שום דבר.    מר ניר ברטל:

 

 למה? למה הסגנון הזה, ניר?    מר אלעד כהן: 

 

 מחכה לשמות?   מה זה אני   מר ניר ברטל:

 

 ניר, תקשיב משהו.     גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, אני מעלה להצבעה.    מר ניר ברטל:

 

    למה הסגנון הזה?   מר אלעד כהן: 

 

 אני בהחלט לא מבין מה זה הסגנון הזה.     מר ניר ברטל:

 

ה 'תסבירי', תפסיק עם הסגנון הזאז אפשר להגיד לה 'אני לא מבין',    מר אלעד כהן: 

 אבל.  

 

 ראינו מה קורה ליישוב כשאת דואגת לאינטרסים שלי.    מר ניר ברטל:

 

 היישוב.   זה לא שלך, זה של  גב' אורנה רייטר: 
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נכון. גם ליישוב את לא דואגת. את דואגת לאינטרסים של תושבת     ברטל: מר ניר

 אחת בלבד. 

 

 די, ניר, מספיק, מספיק.     מר בועז בגריש: 

 

 אני בהחלט מסכים איתך שזה מספיק.    ל:מר ניר ברט

 

 מספיק. אתה כל הזמן הולך למקומות האלה. די.     מר בועז בגריש: 

 

 יפה זה מגיע, חבר'ה. ... למצגי שווא האלה, ... תשאל מא   רטל:מר ניר ב

 

 ניר, שנייה. יש פה נושא חשוב.     מר אלעד כהן: 

 

 בהחלט זה נושא חשוב.     מר ניר ברטל:

 

 אבל לא צריך לקחת את זה לקיצון שאתה לוקח את זה.     אלעד כהן: מר 

 

  אני לוקח?   מר ניר ברטל:

 

'אני לא עובד אצלך', זה  גיד לחברת מועצה לא שם לב. לבוא ולה אתה    מר אלעד כהן: 

 לא ראוי. זה זלזול.   

 

זה   אני מסכים איתך שזו בהחלט התנהגות לא ראויה. אני אומר את   מר ניר ברטל:
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 כבר שנה וחצי.  

 

של מי לא ראויה? שלה? היא אמרה לך שאתה עובד אצלה? אני לא     מר אלעד כהן: 

 .   מצליח להבין את זה

 

אתה רוצה שאני אסביר לך את כל ההתנהגות הלא ראויה של אורנה     מר ניר ברטל:

 חבל על הזמן. הישיבה צריכה להיגמר בשתים עשרה. היה לנו מספיק זמן.  עכשיו?

 

 טוב, אז התושבים צריכים לדעת מי עונה להם. זו דעתי.    גב' אורנה רייטר: 

 

 תודה.    מר ניר ברטל:

 

מי הגורם שמצטרף מחר . , מורכבא רוצה לתת שםראש המועצה ל  יטר: גב' אורנה רי

 יש מישהו שמצטרף?   לשיחת הזום של התושבים?

 

 שת, עזוב.  שלמה, אל תענה. בחייך, היא מביי  :  מר ניר ברטל:

 

    למה אתה מזלזל בזה?   מר אלעד כהן: 

 

   -כי אני חושב    מר ניר ברטל:

 

שלי. בוא נדבר בגובה  סליחה, התושבים, אגב, זה רעיון שלה, לא    מר אלעד כהן: 

 העיניים.  
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 אתה לא רוצה שנדבר בגובה העיניים.    מר ניר ברטל:

 

 ה נציג המועצה לא צריך חלק מזה?התושבים עושים שיחת זום. למ   מר אלעד כהן: 

 מה היא ביקשה?  למה הזלזול הזה? איפה הגישה השירותית?

 

 עצה.  אני אסביר לך אחר כך, אחרי ישיבת מו   :מר ניר ברטל

 

 מה היא ביקשה.     : מר אלעד כהן:

 

דורון, בועז, אורנה ואלעד. מי נגד? אני  מי בעד ההצעה של אורנה?   מר ניר ברטל:

 ואודי. 

 

ולל יום תועלה הצעה לתפיסת ביטחון ותוכנית הפעלה, כ 30כי תוך : הוחלט ברוב קולות החלטה

ר שתידון בוועדת הביטחון. ועדת הביטחון  מדדים להצלחת התוכנית, לאישור מליאת המועצה, לאח

תתכנס אחת לחודש למעקב אחרי יישום התוכנית. ייקבע גורם מטעם המועצה שיענה על השאלות,  

 ייקבע גורם שיצטרף לפגישת הזום מחר של התושבים. ות וההערות של התושבים. הרעיונ

 

אודי, אתה נגד שיפנו לעניין הזה   גב' אורנה רייטר: אודי אתה נגד?  הן:מר אלעד כ

  לתושבים. 

 

אלעד, אתה מפריע לי. תודה. עוברים לנושא הבא. אם ההצעה היתה    מר ניר ברטל:

 ני הייתי מצביע גם בעד. תודה. אמתוקנת כמו שנריה ביקש, 
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   .לא נשמע הבנתי שקולו של אודי   מר אלעד כהן: 

 

אלעד, אתה מפריע, ואחרי זה אתה שואל למה צועקים. כי    מר ניר ברטל:

לא מפסיק. אז מה לעשות, כמו בגן, לפעמים צריך לצעוק. להרים את   כשמבקשים ממך יפה אתה

   ה עושה צחוק מנושא כזה רציני. תודה רבה. הנושא הבא. חבל שאתהקול, שהילדים יהיו בשקט. 

 

 איוש ועדות המועצה.   ( 6

 

אוקיי. חלוקה של ועדות. נריה, אולי כדאי לך לשבת. לשמוע איזה   גב' אורנה רייטר: 

ועדות חובה.  12מר ואני מעוניינות, שחר, הסתכלתי על מספר הוועדות. יש סדר גודל של ועדות. ת

. לפיכך אנחנו רוצים יו"רות ועדת איכות הסביבה. זה דבר אחד. דבר שני,  13אולי  אולי אני טועה,

רות בוועדת ביטחון. וחברות בוועדת מכרזים. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו חושבים שזה מתאים חב

 לקנו בעוגה.  לח

 

 למעשה אתם מבקשים, אם אני מבין נכון,     מר אלעד כהן: 

 

חת של ועדה סטטוטורית. חברות בוועדה סטטוטורית, זה  יו"רות א  גב' אורנה רייטר: 

 סטטוטורית, ביטחון. וחברות בוועדה שאינה מכרזים. 

 

כם. האמת שמה שאתם מבקשים זה עוד אפילו פחות ממה שמגיע ל   מר אלעד כהן: 

 . אז הייתן צנועות בדרישות שלכן. 2/9מה שמגיע לכם זה 
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 , בהיקף של היכולת שלנו לעשות.  נכון. היינו צנועות  גב' אורנה רייטר: 

 

 היעתר לבקשות האלה.  אני לא רואה בכלל איך אפשר לא ל   מר אלעד כהן: 

 

 מה עם ועדת הנהלה?     מר ניר ברטל:

 

 אנחנו לא נהיה בוועדת הנהלה יותר.   ועדת הנהלה   גב' אורנה רייטר: 

 

 אתן מבקשות לצאת מוועדת הנהלה?    מר ניר ברטל:

 

 כן.   רייטר: גב' אורנה 

 

 צריך לקיים על זה דיון? הצבעה?     מר אלעד כהן: 

 

 שחר, יש בעיה משפטית עם הסיפור הזה?     מר ניר ברטל:

 

האופוזיציה  ן הסיעות ובין אם אתם שומרים על יחסי הכוחות בי  : עו"ד שחר בן עמי

 והקואליציה.   

 

 אלעד, אתה שומע, לא שומע?    מר ניר ברטל:

 

ואתם צריכים לבדוק. אבל עקרונית אתם יכולים לאשר את זה. ואם   : עמי עו"ד שחר בן

או את זה בדיון הבא. אם יש בעיה ביחסי כוחות. כי אי אפשר עכשיו לשבת על כל  יש בעיה, תבי
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. אפשר לאשר להם את זה, ואם יש בעיה, להביא את זה בדיון הבא.  כמה חברים יש הוועדות ולספור

 בוועדת מכרזים?  

 

 שלוש חברות.    ניר ברטל:מר 

 

 היא צריכה להיות אי זוגית.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 למה אי זוגית? שלושה תמיד היה.    עד כהן: מר אל

 

מישהו מהם בא במקום מישהו? לא לא, צריכה להיות אי זוגית.   : עו"ד שחר בן עמי

 הבנתי.  

 

   -וד כן, אודי יו"ר הוועדה, בועז חבר ועדה. וד   מר ניר ברטל:

 

 אז במקום החבר השלישי.     מר אלעד כהן: 

 

 במקום דוד.    מר ניר ברטל:

 

 חבר סיעה שלהם.     אלעד כהן:  מר

 

 אוקיי. ומי הנציג? צריך לציין את זה.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 אני הנציגה.    גב' אורנה רייטר: 
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 את, אורנה. והוועדה השנייה?    : עו"ד שחר בן עמי

 

 בביטחון. גם דוד כץ, הוא החבר היחיד מהמועצה.     מר ניר ברטל:

 

 ן חבר בוועדת ביטחון.  לא, גם דורו  גב' אורנה רייטר: 

 

 את לא רוצה להחליף אותו, אני מניח.    מר ניר ברטל:

 

 ? אני לא יכולה, כי זו לא ועדה סטטוטורית.   החליףללמה אני צריכה   ייטר: גב' אורנה ר

 

   -יצא ואחד אז דוד    מר ניר ברטל:

 

 רגע, איך הוא יצא? הוא היו"ר.     מר אלעד כהן: 

 

 אז הוא לא יהיה יו"ר.     :מר ניר ברטל

 

 מי יהיה יו"ר?      מר אלעד כהן: 

 

 ו"ר שלה? ועדת ביטחון, מי הי   מר ניר ברטל:

 

 ראש המועצה.    גב' אורנה רייטר: 
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 -הקודמת היו"ר לא היתה  זה לא חייב להיות חבר מועצה. בקדנציה   מר אלעד כהן: 

 

מר שוועדות צריכות להיות של חברי  לא, באופן עקרוני יש סעיף שאו  : עו"ד שחר בן עמי

 מועצה. רשות הוועדות. למעט עם כתוב במפורש שלא. 

 

קדנציה קודמת היו"ר לא היה חבר מועצה. דורון היה, הוא לא היה     מר אלעד כהן: 

 חבר מועצה. 

 

 אני לא מפריע לכם בזה.    : עו"ד שחר בן עמי

 

אים בוועדת ביטחון? היא לא  יש בעיה ששלושה חברי מועצה נמצ  גב' אורנה רייטר: 

 סטטוטורית. זו ועדה מקצועית. 

 

 אין בעיה.    : עו"ד שחר בן עמי

 

 בסדר, חבר'ה. תחליפו את דוד. אם הוא ירצה לחזור,     ר ברטל:מר ני

 

 החליף את דוד? למה? אתם לא רוצים ל   מר אלעד כהן: 

 

 יחליף.   אנחנו לא נחליף את דוד. אתה תחליף. ניר  גב' אורנה רייטר: 

 

 אפשר לצרף אותו בנוסף. לא חייבים להוריד. אז מי מצטרף לביטחון?    : עו"ד שחר בן עמי
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 אני.   ב' אורנה רייטר: ג

 

 ומי מצטרף לוועדה השלישית?    : עו"ד שחר בן עמי

 

 . אם הוא ירצה להיכנס, נחזיר אותו אחרי זה. דוד יצא   מר ניר ברטל:

 

 שלישית צריך לציין שמות, פשוט. מי השלישי? אוקיי, ול  : עו"ד שחר בן עמי

 

 אני. יו"רות ועדת איכות הסביבה.   גב' אורנה רייטר: 

 

יש פה, כרגע, אם דוד יוצא, מי יו"ר ועדת ביטחון? היא לא מבקשת    מר אלעד כהן: 

 להחליף, 

 

 אני לא רוצה להיות יו"ר.    רנה רייטר: גב' או

 

מבקש להחליף את היו"ר. היא מבקשת להצטרף.   ודורון, להבנתי, לא   מר אלעד כהן: 

 אם דוד כץ רוצה להתפטר,  

 

 כרזים מצטרפת, ביטחון ובאיכות סביבה גם? אז את מ  : עו"ד שחר בן עמי

 

 יו"רות. יו"ר הוועדה.    גב' אורנה רייטר: 

 

  אוקיי. מי יו"ר ועדה הנוכחי?   : עמי עו"ד שחר בן
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 איכות סביבה? אני.     מר ניר ברטל:

 

אתה? אוקיי. אם אתה רוצה, שהיא תהיה. לא, באיכות סביבה, תן לי   : עו"ד שחר בן עמי

 להסתכל, 

 

 מגיע לך אבל יו"ר של איזשהי ועדה.    אלעד כהן:  מר

 

 ברי מועצה.  באיכות סביבה צריכים ארבעה ח  גב' אורנה רייטר: 

 

לבל בין ישראל לפה. אז רגע, אני חושב שבאיכות סביבה, אני אולי מב  : עו"ד שחר בן עמי

 אני אבדוק את זה. כי יש הוראה. 

 

 יו"ר הוועדה.    נדמה לי שזה שתושבת בכלל   מר אלעד כהן: 

 

 לא, היא חברת ועדה. תותחית על.    מר ניר ברטל:

 

 לא זוכר, שפוט. ועדות, אני   : עו"ד שחר בן עמי

 

 חבל.    בוא נתקדם, שחר. אם יש בעיה, תציף את זה,   מר אלעד כהן: 

 

 אני צריך קודם כל את ההצעות לסדר היום. שחר אמר שזה קודם,     מר ניר ברטל:
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שחר אמר שהצעת שזה יאושר ואחרי זה ייבדק. אני חושב שזו    ן: מר אלעד כה

 ההצעה הכי טובה.  

 

לגבי היחסים. אבל לגבי היו"ר צריך לראות שאין מניעה שהיו"ר לא    : עו"ד שחר בן עמי

שות או ממלא מקומו. כי בוועדת איכות סביבה, לפחות בישראל, יש בעיה. תן לי  יהיה ראש ר

   להסתכל שנייה. 

 

 אלעד כהן.   ,יו"ראני ה   יר ברטל:מר נ

 

 אני התפטרתי מזמן.      מר אלעד כהן: 

 

  אכפת לך איכות הסביבה?למה? לא    מר ניר ברטל:

 

ול להפנות את הזמן שלי לענייני  אכפת לי, אבל יש גבול למה שאני יכ   מר אלעד כהן: 

 מועצה. התפטרתי מזמן.   

 

ודע אם החלפנו, יכול להיות האמת שגם קרן פנקי בזמנו, לא י   מר ניר ברטל:

 שאביבית, 

 

 )ה( אין מגבלה מי היו"ר.  38אני לא רואה בעיה עם זה. בסעיף   : עו"ד שחר בן עמי

 

 לאיזו ועדה?    מר ניר ברטל:
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איכות סביבה. יכול להיות גם חבר מועצה שאיננו סגן או ראש מועצה.   : עו"ד שחר בן עמי

 אם אתם רוצים.   

 

ני אשאר שם היו"ר. אה, את רוצה את היו"ר. סליחה, פספסתי. את  א   מר ניר ברטל:

 , נהדר. יש הרבה עבודה בתחנת הכוח שנשמח שתעשי. נהדררוצה את היו"ר של הוועדה. 

 

  כשיו זה מאושר ככה? כן, ע  גב' אורנה רייטר: 

 

 אז ההחלטה היא שאת חברה בוועדת מכרזים במקום דוד?  : עו"ד שחר בן עמי

 

 לא, סליחה. זה לא מה שהיא ביקשה.     ן: מר אלעד כה

 

 לא, מכרזים.    מר ניר ברטל:

 

 זים או ביטחון אמרת? מכר   מר אלעד כהן: 

 

  בביטחון את חברה, בלי קשר לדוד.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 ודוד יוצא.    מר ניר ברטל:

 

 ים או פחות?  ודוד יוצא. ואיכות סביבה את יו"ר. ויש שם ארבעה חבר  : עו"ד שחר בן עמי

 

 אמורים להיות חברים ארבעה.    גב' אורנה רייטר: 
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  יכות סביבה?אני יוצא מא   מר ניר ברטל:

 

ני לא מכיר את לא, כתוב ארבעה חברים. מי הארבעה היום? א  : עו"ד שחר בן עמי

 הוועדות בעל פה.   

 

  אני חייב להיות בוועדת איכות הסביבה?   מר ניר ברטל:

 

 לא.    : עמיעו"ד שחר בן 

 

 אז אני לא רוצה להיות בוועדת איכות הסביבה.      מר ניר ברטל:

 

 אז אתה מתפטר והיא היו"ר. ככה תאשרו את ההחלטה.    מר ניר ברטל:

 

 ה לא רוצה חבר תחת אורנה כיו"ר?   את למה?   מר אלעד כהן: 

 

 אורנה.  אני משתדל לצמצם את כמות המקומות המשותפים שלי ושל    מר ניר ברטל:

 

אבל ככה תכתבו את ההחלטה. אורנה תהיה חברה בוועדת מכרזים   : עו"ד שחר בן עמי

 דוד. תהיה חברה בוועדת ביטחון ותחליף את ניר כיו"ר ועדת איכות.   במקום

 

 כן, אבל יש פה ואקום. ברגע שניר אומר שדוד יוצא מביטחון,    כהן:  מר אלעד
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 טחון? אודי, אתה רוצה לבוא לאיכות סביבה? מי יו"ר ועדת בי  גב' אורנה רייטר: 

 

 ים, איכות סביבה.  תפור עליך, אודי. פאנלים סולארי   מר אלעד כהן: 

 

 יעניין לך. עבדנו ביחד טוב, לא?   גב' אורנה רייטר: 

 

 אין לי בעיה.     ר אודי וילד:מ

 

 הנה, אודי מצטרף גם כן לאיכות סביבה.    גב' אורנה רייטר: 

 

כי מותר עד ארבעה חברי מועצה. אין עוד חברי  אבל יש ארבעה?  : עמיעו"ד שחר בן 

 בר מועצה בוועדה הזאת?  מועצה? יש פה מישהו שהוא ח

 

 אולי אביבית, אני לא בטוח.    מר ניר ברטל:

 

 כי מותר עד ארבעה חברי מועצה.   : ד שחר בן עמיעו"

 

  איזו ועדה אתה מדבר?   מר אלעד כהן: 

 

 איכות סביבה. זהו? מאושר? עכשיו יש לי בקשה.    : גב' אורנה רייטר

 

 הלה? אתם לא תהיו בוועדת הנ  : עו"ד שחר בן עמי
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 לא.   גב' אורנה רייטר: 

 

 נהלה. מה עוד?  אז הן מתפטרות בוועדת ה   : עו"ד שחר בן עמי

 

אבל יש פה בעיה עם יו"ר ועדת ביטחון. היא ביקשה להצטרף החברה,     מר אלעד כהן: 

 ר. לא כיו"

 

 כחברה. אין יו"ר לוועדה. ברגע שאין יו"ר, אז אין יו"ר.   גב' אורנה רייטר: 

 

 ובתקופה כזו רגישה אין יו"ר.    הן: מר אלעד כ

 

 רית. ביטחון. אני לא רוצה להיות יו"טוב, אז אין ועדת   גב' אורנה רייטר: 

 

ר. למצוא יו"ר. לא היא צריכה להציע יו"ר. זה תפקיד שלך להציע יו"   מר אלעד כהן: 

 תהיה אתה יו"ר. אתה טייס בדימוס, לא? תהיה יו"ר. מה רע?

 

 אודי גם הצטרף לוועדת איכות הסביבה.     גב' אורנה רייטר: 

 

ה בביטחון. רוצה להיות בוועדת ביטחון. ירצה יש פה מישהו שמבינ   מר ניר ברטל:

 לחזור, אני אדבר איתו. אם הוא ירצה, הוא יחזור.  

 

 אבל אי אפשר להשאיר ואקום, ניר.     כהן: מר אלעד 
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 אז בואו נחליט מי היו"ר.     מר ניר ברטל:

 

 אבל אתה צריך להציע.      עד כהן: מר אל

 

 של אורנה. אני? למה אני? זו החלטה     מר ניר ברטל:

 

אני עוד לא ראיתי מקרה שראש המועצה לא בא והציע את היו"ר    מר אלעד כהן: 

 ואישר אותו.   

 

 הצעתי שניים. את אורנה ודורון.    ר ניר ברטל:מ

 

  -לא, לא, אני לא מקצועית    גב' אורנה רייטר: 

 

"ר. זו דורון לא רוצה להיות, להבנתי. אורנה לא רוצה.  תהיה יו   מר אלעד כהן: 

 אחריות שלך. 

 

 לישיבת מועצה הבאה אני אביא מישהו, אציע עוד הצעות.    מר ניר ברטל:

 

 אולי אודי רוצה. אודי, מה דעתך? אתה גם טייס, נכון?    ן: מר אלעד כה

 

 הסביבה.  אודי באיכות   גב' אורנה רייטר: 

 

לושה דברים. אני  יש לי גם עבודה וגם חיים פרטיים ואני מתנדב בש  מר דורון טישלר: 
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   -מוותר על המיטה המה שלי בלילה בשביל לתרום ליישוב 

 

 רחי, דורון. הוא גם משמר אז   מר ניר ברטל:

 

 אני אשמח שראש המועצה יבוא להתנדב איתי גם בלילות.   מר דורון טישלר: 

 

 אנחנו זוכרים שהצטלמת ורצית להתגייס. אתה לא חלק מה...    עד כהן: מר אל

 

 טוב, רגע, רגע. נחזור רגע לתלם. אנחנו באמצע הלילה.   רנה רייטר: גב' או

 

 ור לסדר היום שאין יו"ר ועדת ביטחון. לא, אבל אי אפשר לעב   מר אלעד כהן: 

 

 הוא אמר שהוא יציע.    גב' אורנה רייטר: 

 

שאדון דוד כץ לא יתפטר בינתיים, עד שלא ימונה מישהו אחר.    ן: מר אלעד כה

. אמרת חודש ימים? סבבה. שיתפטר עוד חודש. אני מבין שהוועדה התכנסה כמעט כל תחשוב על זה

  ודש. יום וקשה לו. שיתאפק עוד ח

 

תודה. דוד כץ ... לוועדה. אני מבין שיש פה שניים שלא מעוניינים     מר ניר ברטל:

 ת על עצמם את האחריות הזאת. לקח

 

   -הבנתי? לפחות תמנו מישהו מי חברי ועדת ביטחון, לא    : עו"ד שחר בן עמי
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 אני צריך לדבר איתו. אני לא יכול להנחית את זה עליו.    מר ניר ברטל:

 

 אבל בסדר, ניר. שיתפטר עוד חודש,     ר אלעד כהן: מ

 

 עצות לאחרים. בסדר.   אלעד, אתה טוב מאוד בלתת   מר ניר ברטל:

 

ק בקשה. כמה בקשות. ועדת תעזוב, שהוא יעשה את זה. יש לי ר  גב' אורנה רייטר: 

ה התכנסה  הנהלה התכנסה מחודש אוגוסט, שחר, זה אליך. חשוב שתשמע. וגם המבקרת. ועדת הנהל

רוצה   ה לפחות פעמיים. אני סמחודש אוגוסט עד הזמן שאני ותמר פרשנו. אני מעריכה שהיא התכנ 

ק, כאילו. בכלל, אני רוצה לקבל את הפרוטוקולים. כי לא זומנו. והיינו חברת ועדת הנהלה. ואין ספ

 ם האחרונים,   לקבל את הפרוטוקולים. זה דבר אחד. דבר נוסף, אני רוצה לקבל את ששת הפרוטוקולי

 

 ר? רגע, אני לא מבין. אנחנו עכשיו במה בא לאורנה לקבל? זה קשו   מר ניר ברטל:

 

 לא, אני רוצה לעשות את עבודתי.    גב' אורנה רייטר: 

 

 הצעת ההחלטה לעשות שינויים בוועדות. סיימנו עם זה?    מר ניר ברטל:

 

י טוב, אני רוצה לקבל את כן. אבל כדי לעשות את העבודה של  גב' אורנה רייטר: 

 הפרוטוקולים,   

 

ר, אורנה. אבל אנחנו לא בגן של אני יודע. את רוצה, את רוצה. בסד   מר ניר ברטל:

צר לי לאכזב אותך. בואו נסיים רגע את נושא  מה בא עכשיו לאורנה לקבל. זה לא עובד ככה. 
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 הוועדות. 

 

 לי', תפתור את זה בשנייה.  במקום שתבוא ותגיד 'אין בעיה, תקב   מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה ממש טוב בלתת עצות.    מר ניר ברטל:

 

 מה לעשות, כי כנראה שתמיד צריך לתת לך עצות.     מר אלעד כהן: 

 

אני אכתוב מכתב. והוא יקבל את זה דרך מכתב הפנים. מה טוב,   גב' אורנה רייטר: 

 לעשות? 

 

 לפנות למנכ"ל,  והוא ייתן לך.   את לא צריכה. את יכולה  : עו"ד שחר בן עמי

 

  -שחר, עזוב    מר ניר ברטל:

 

 מר למנכ"ל לא להעביר, אז מה?   והוא או  גב' אורנה רייטר: 

 

 כשיו מי מזלזל? משקרת פה במצח נחושה.  אוי, נו, באמת. אתה מבין ע   מר ניר ברטל:

 

 נה למנכ"ל,  לא, יש לך זכות, אורנה, יש לך זכות ... את פו  : עו"ד שחר בן עמי

 

 אני עדיין מחכה לתקן כוח אדם.   גב' אורנה רייטר: 

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 16.02.21שלישי,  מיום, 38מועצה מס' ישיבת 
 

 83 
 

 גרנו את נושא הוועדות? אורנה, ס   מר ניר ברטל:

 

 אתה זוכר את התקן כוח אדם?    גב' אורנה רייטר: 

 

חבר'ה, נו, די. מספיק. אני מסכם את נושא הוועדות. נצביע על זה.    מר ניר ברטל:

אורנה מצטרפת לוועדת מכרזים, דוד עוזב.   –חון. דוד עוזב. מכרזים אורנה מצטרפת לוועדת ביט

 והיא במקומי.  רפת ואודי מצטרף. ואורנה יו"ר ועדת איכות הסביבה. אורנה מצט –איכות הסביבה 

 

הצעה נגדית. כל מה שאמרת, חוץ מהעניין שדוד כץ עוזב. כי אנחנו לא     כהן: מר אלעד 

 לו בלי ועדה.  ניתן יד לכך שתהיה יום אחד אפי

 

  ועדת ביטחון, במצב כזה של ביטחון.   גב' אורנה רייטר: 

 

  -ן בעיה, אז אני אשאל את דוד אם הוא רוצה להתפטר אי   מר ניר ברטל:

 

 אז תמלא את מקומו, עד שתמצא מישהו אחר.    לא,  גב' אורנה רייטר: 

 

 מצאתי, את דורון. חברים,    מר ניר ברטל:

 

 ל תצביעו בעד ... אני כבר אומר.  א   מר אלעד כהן: 

 

 ? אתה רוצה שאני אוריד מההצעה שדוד מתפטר   מר ניר ברטל:
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    -בוודאי. כי זה לא הגיוני. לפני שעתיים דיברנו על    מר אלעד כהן: 

 

חבר'ה, אני מסכים אתכם. לכן אני חושב שכדאי שאורנה לא תהיה     ר ניר ברטל:מ

 בוועדה ואז דוד יישאר.  

 

 מה הקשר בכלל?      לעד כהן: מר א

 

 אני אומר שזה הקשר.     מר ניר ברטל:

 

 י. דוד כץ רוצה להתפטר בגלל אורנה? זה מה שאתה אומר?   לא הבנת   מר אלעד כהן: 

 

י רוצה שדוד כץ יהיה במקום, כמו שאני לא רוצה להיות במקום  אנ   מר ניר ברטל:

 ם.  שאורנה נמצאת, גם אני רוצה שדוד כץ לא יהיה ש

 

איך אתה יושב בשקט כשאתה שומע אודי איזה אמירות חמורות.    מר אלעד כהן: 

 אתה הסגן שלו. הפכת אותה לנסראללה.  דברים כאלה. 

 

 לבד. לא, היא עשתה את זה    מר ניר ברטל:

 

 פשוט מדהים.      מר אלעד כהן: 

 

יכולה  עשתה את זה לבד. מישהי שאין לה זכות בכלל לשבת פה. היא   מר ניר ברטל:

 להיות חברה טובה מאוד של אורלי לוי אבוקסיס.  
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 בר בכבוד. בכבוד. בכבוד.   זה מישהו מד  גב' אורנה רייטר: 

 

רק שהיא לא עוזרת, ... )מדברים לא, מישהי שבאה מהצד, ... ולא    מר ניר ברטל:

זכות לשבת על ביחד( בצורה פוגעת ואומרת נגד מה שהבטחנו לציבור, ואחרי זה באה בתלונות. שום 

יעוץ אישי,  הכסא שהיא יושבת. מי שחושבת שיועץ משפטי של מועצת אורנית צריך לתת לה י

 ה.  בסכסוכים שלה נגד השכנים שלה, שהיא כבר ... אין לה זכות לשבת פ

 

אתה לא ראוי, בהתנהלות שלך. אתה לא ראוי. אתה ... את האנשים.   מר בועז בגריש: 

 מתבייש? )מדברים ביחד( אתה לא ראוי. איך אתה לא 

 

 .  לאחר שתשמע את הדברים האלו אתה תתבייש שאמרת   מר אלעד כהן: 

 

 אני מתבייש בכלל שזה ... ...    מר ניר ברטל:

 

 ובר את הגבול.   אתה ע  מר בועז בגריש: 

 

 אין לה זכות לשבת על הכסא.    מר ניר ברטל:

 

   תה שאתה תגיד לה את זה?מי אתה? מי א על מה אתה מדבר?  מר בועז בגריש: 

 

 מי אני? אני אגיד לך בדיוק מי אני.    מר ניר ברטל:
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 זה שאתה ראש מועצה כושל, לא נותן לך שום לגיטימציה לבוא להגיד  ועז בגריש: מר ב

לה שהיא לא ראויה לשבת על הכסא שהיא יושבת עליו. אל תסביר לי. הדיון לא ענייני. אל תדבר  

 אליה בצורה כזאת.  

 

בשביל הכבוד שלך,  פשוט התבטאויות שלא במקומן. אתה יודע מה?   מר אלעד כהן: 

   -הכבוד  לא בשביל

 

 אני מבין שאתם חושבים שאורנה יכולה ...     מר ניר ברטל:

 

אנחנו חושבים שאתה לא ראוי להיות ראש מועצה. זה מה שאנחנו    עז בגריש: מר בו

 חושבים. התנהגות ילדותית. ביזיון. 

 

ככה ראש מועצה מתבטא? אתה דיברת על שלומי לאנגר שפילג ודיבר     אלעד כהן:  מר

  ... 

 

 אני אומר לכם את האמת. ... אבל זאת האמת.     ניר ברטל:מר 

 

   ה ראש מועצה אמור להתבטא?ככ   מר אלעד כהן: 

 

חבר'ה, אני אסביר לכם. אם תהיה רגע בשקט ותפסיק לצרוח, אני    מר ניר ברטל:

 ר לך. אסבי

 

 ?   אבל אתה צועק, ניר. אתה צועק. למה אתה תמיד הופך את הדברים  מר דורון טישלר: 
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 ... שלושתכם. ... )מדברים ביחד(    למה?   מר ניר ברטל:

 

 זו המציאות, זו האמת.     מר ניר ברטל:

 

 אני לא רוצה לשמוע הסברים. אני לא רוצה ... על הכסא הזה.   מר בועז בגריש: 

 

 תמשיך לנהל ישיבה עם עצמך. תודה רבה לך.      עד כהן: מר אל

 

 תודה.    מר ניר ברטל:

 

 בושה וחרפה.     ד כהן: מר אלע

 

שאמרתי פה. ואם ... אני   תודה רבה. אני עומד מאחורי כל מילה   : מר משה יחיאל

 אסביר לכם אותה.  

 

 בושה וחרפה!      מר אלעד כהן: 

 

)מדברים ביחד( אין לה  זה מי שהתנהגה ככה. מי שצריך להתבייש    מר ניר ברטל:

 שום זכות לשבת פה.  

 

 ה שתבוא ותגיד שהיא לא ראויה לשבת פה?  מי את  מר בועז בגריש: 
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 אם ...   אני מיד אסביר לך    מר ניר ברטל:

 

 אל תסביר לי. אתה לא ראוי לשבת על הכסא שלך.     מר בועז בגריש: 

 

 חושבים אחרת. בועז, תודה.  רוב תושבי אורנית    מר ניר ברטל:

 

ף אותך, הישיבות היו תאמין לי שאם היית מתפטר ואודי היה מחלי  מר בועז בגריש: 

 נראות אחרת. אודי אמר לך את זה לא פעם אחת.   

 

תודה. אתם יכולים ללכת. תודה. אודי ... אנחנו ממשיכים את     ברטל: מר ניר

 הישיבה. 

 

 ך קוורום לנהל את הישיבה.   דרך אגב, אין ל  מר בועז בגריש: 

 

 יש לי קוורום. תמשיך. תודה.    מר ניר ברטל:

 

 אתה צריך להפסיק את הישיבה, שחר, כי חברי המועצה ...     הן: מר אלעד כ

    ***   כהן, גב' אורנה רייטר, מר בועז בגריש ומר דורון טישלר עוזבים את הישיבה*** מר אלעד 

 שיבה הסתיימה. לפיכך הי

              

 ______________________    ___________________ 
 שלמה אפרתי                 ניר ברטל  
 מנכ"ל המועצה                ראש המועצה            

 


