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על סדר היום:
.1

עדכוני ראש המועצה.

.2

דיון בבקשתו לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אלעד כהן בנושא ביטחון.

.3

אישור גב' נורית פיטוסי ,מנהלת בית ספר יסודי שחקים ,מס' ת.ז 29059698 .כמורשת
חתימה בחשבון ניהול העצמי של בית ספר יסודי שחקים ,חשבון מספר  642581בבנק איגוד
(במקום הגב' רינת פייראזיין מס' ת.ז .)024921447 .מורשית חתימה נוספת בחשבון יחד עם
נורית פיטוסי היא בת שבע עמרני ,מס' ת.ז.25262742 .

מר ניר ברטל:

ערב טוב .יש לנו היום ישיבה ,לפחות מבחינת כמות הנושאים ,לא

ארוכה .ברשותכם ,בשביל לשחרר את ברוך ,אנחנו נעשה כמה עדכונים .אחרי זה את סעיף  3ואחרי
זה נעבור לדיון .אני מניח שהוא יהיה החלק היותר ארוך היום הערב.

מר בועז בגריש:

למה?

עו"ד ברוך חייקין:

לא ,אין סיבה ,אין לי מה לעשות בדיון.

מר ניר ברטל:

אני רק אציין שהוא כאילו לא עובד לפי שעה.

מר בועז בגריש:

עוד סיבה להשאיר אותו.

מר ניר ברטל:

בסדר?
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מר אלעד כהן:

לשחרר אותו? לא הבנתי .לא לשחרר אותו .יכול להיות שהוא יהיה

צריך לקבוע עניינים .אני כבר שמעתי משהו בין השורות .לא מעניין אותך תפיסת הביטחון שלנו?

עו"ד ברוך חייקין:

)1

מאוד מעניין .אני אקבל עדכון מחר ,או אקרא את הפרוטוקול.

עדכוני ראש המועצה.

מר ניר ברטל:

טוב ,החלטנו .אז כמה עדכונים .קודם כל ,ב ,19.9-איזה יום זה יוצא

לנו? חמישי שבוע הבא ,יש ערב לכבוד ראש השנה של עובדי המועצה בג'יימס בפתח תקווה ,למי
שמכיר .אז אני אשמח מאוד להזמין גם את כל חברי המועצה ,על שלל גווניהם .זה מקום כשר ,למי
שמתלבט .ויש שם אחלה בירות .אז כולם מוזמנים לבוא ולהרים איתנו כוסית ,שתיים ,או שלוש
לכבוד השנה החדשה.
א תמול ,נראה לי זה היה ,סגרנו סופית את מינויה של מירה מור ,כמנהלת מחלקת החינוך .מירה
בעברה עבדה במשרד החינוך ,במנהל חברה ונוהל .היא היתה מפקחת רשותית .הזרוע של משרד
החינוך שמטפלת או מקדמת חינוך ערכי ,חברתי ,למידה משמעותית .וניהלה שלושה מוסדות .אחד
בית ספר מפ תן בתל אביב ,זה לנוער בסיכון .אחרי זה מקיף שש שנתי בבת ים .ועכשיו היא מנהלת,
בימים אלו ,בית ספר לנוער בסיכון ,מגיל  15עד  21במרכז תעסוקתי .אז היא מכירה טוב מאוד את
תחום החינוך המיוחד ,היא מכירה טוב מאוד את נוער בסיכון ,מכירה טוב מאוד את משרד החינוך.
היא כב ר התחילה פה בחפיפה .היא נפגשת עם אנשים פה במועצה ,בבתי הספר .אבל באופן רשמי
היא תתחיל אחרי החגים ,היא תהיה כבר פה איתנו .היה מכרז עם הרבה מאוד מועמדים .חלקם עם
הרבה מאוד ניסיון .אבל בחרנו במירה ,א' כי היא חולקת איתנו חזון מאוד דומה לגבי איך צריכה
להיראות מ ערכת החינוך באורנית .יש לה ניסיון עשיר בתחומים שאני חושב שמאוד יכולים לתרום.
היא גרה בפתח תקווה ,דרך אגב ,לא ציינתי .והיא בן אדם טוב .שזה הכי חשוב .אדם טוב .ולדעתי
היא תעמוד יפה מאוד בכל האתגרים שנכונים לה .הזמנתי אותה להגיע היום ,רק היום ,אבל היא
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לא יכלה אז היא מתנצלת .היא תשתדל להגיע לישיבת מועצה הבאה ,שכולם יכירו אותה .זהו.
בהצלחה למירה וליישוב.
בגדול בסוף אנחנו כמעט שנה בלי מנהלת מחלקת חינוך .חלמית לפני שנה בדיוק בחגים עברה
תאונת דרכים .שלושה חודשים היא היתה ועבדה .אז בואו נגיד ,וגם פה היא כזה ,ועם זאת הצלחנו
לפתוח את שנת הלימודים בצורה ,אני חושב ,מאוד יפה .בעצם מה שהיום ,אני חושב ,או אתמול ,או
שלשום ,בעצם סגרנו את הפער העיקרי שהיה לנו ,זה ארבעה ילדים שב 1.9-לא הלכו לבית ספר כי
לא היה להם בית ספר .כי הם ילדי חינוך מיוחד ואין לנו ,כאמור ,ביישוב בית ספר לחינוך מיוחד
ומשרד החינוך לא הצליח למצוא להם מקום .הרבה מאוד מאמצים פה במועצה .עירבנו חברי כנסת,
מנהלת המחוז .אני אישית הרבה מאוד דברים .בסוף הצלחנו למצוא להם מסגרות מתאימות .פרט
לזה ,כמה דברים נקודתיים ,איזו הסעה שאיחרה ביום הראשון לראש העין ,היתה לנו פתיחת שנה
מאוד יפה .גם עם מנהלת חדשה בבית ספר שחקים .אז לפתוח את השנה בלי מנהלת מחלקת חינוך,
זה מבורך .הרבה מאוד עבודה של רועי ,שהוא לא אוהב שמשבחים אותו ,אבל הוא פרפר חבל על
הזמן בחודשיים האחרונים .שכל מרצפת שבולטת תחזור למקום .הרבה עבודה בבית ספר גוונים,
בעיקר על תשתיות חשמל ,צביעה של כל הגנים ,כל בתי הספר .אני לא מספיק בר שנים בנושא ,אבל
היו לא מעט אנשים שאמרו לי שהשנה נפתחה ,מבחינת השיפוצים וההשקעה בבתי הספר ,הרבה
ביותר שהיתה בשנים האחרונות .חנכנו גם את המבנה החדש של התיכון .יש שם שש כיתות לימוד,
כיתות אם .ועוד שלוש כיתות ספח .ויש שם אודיטוריום מאוד יפה .אני מזמין את כולם להיכנס
ולראות .הרבה מאוד השקעה של מחלקת הנדסה ,של רועי .גם של אורט ,שנרתמו בלצייד אותו .יש
עוד הרבה דברים לעשות .את המחשבים להשלים ,כיסאות אודיטוריום ,אבל סך הכל זה סטנדרט
אחר לגמרי לעומת מ ה שהיה במבנים היותר ישנים .פתחנו גן ילדים חדש ברחוב התאנה .גן לילך .גן
דקל ,סליחה .גן בסך הכל חדש .מקום יפה .עדיין יש שם מקום לחבלי לידה .פה איזה דלת שלא
נסגרת כמו שצריך ואינטרקום שהיה צריך לטפל בו .אבל זה גם הרבה מאוד עבודה .בסך הכל
פתיחת שנה מבורכת.
אנחנו עומדים היום על כ 2,700-תלמידים וילדי גנים .אז בהצלחה לכולם ,שתהיה שנה טובה .הרבה
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מאוד מורות בבית ספר שחקים הגיעו ,בעצם בית ספר שחקים פתח שלוש כיתות חדשות .הוא גדל
בשלוש כיתות והשנה הוא סיים את צמיחתו המלאה ,מ-א' עד ח' .אנחנו חונכים את המבנה החדש
של התיכון בטקס שייערך ב ,16.9-יום שני ,בשעה  .15:30אז גם לזה כולם מוזמנים .עוד עדכונים
חשובים שהיינו צריכים ,רועי ,ושכחתי?

מר בועז בגריש:

מה עם המעטפת ,רועי ,של הגנים החדשים?

מר ניר ברטל:

המעטפת של הגנים החדשים .אנחנו נשלים את התיקון של

המדרכות .הן לא במצב טוב .אנחנו עכשיו בשלב לקבל עוד כמה הצעות מחיר -

מר בועז בגריש:

זה לא היה חלק מהעבודה של הקבלן?

מר ניר ברטל:

לא .נכון? אני לא טועה .הוא לא היה צריך לעשות את המעטפת .זה

לא סיפור גדול .ההערכה שלנו כרגע שזה ברמת  10,000שקל ,אנחנו מסדרים שם את כל המדרכה.
לעומת פרויקטים ,יש להם כמעט  3מיליון שקל כל החציבה ,וזה  2.7הפרויקט הזה של הגנים .הגן
הימני עדיין ריק .שנה הבאה אני עוד לא בטוח שנצליח למלא אותו .זה תלוי כמה ילדים יעלו
לטרום-טרום בגוש הדתי הוותיק... .

מר בועז בגריש:

)3

אם נסיים מוקדם .אתם יודעים ,אני הולך עם חייקין.

אישור גב' נורית פיטוסי ,מנהלת בית ספר יסודי שחקים ,מס' ת.ז 29059698 .כמורשת
חתימה בחשבון ניהול העצמי של בית ספר יסודי שחקים ,חשבון מספר  642581בבנק
איגוד (במקום הגב' רינת פייראזיין מס' ת.ז .)024921447 .מורשית חתימה נוספת בחשבון
יחד עם נורית פיטוסי היא בת שבע עמרני ,מס' ת.ז.25262742 .
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מר ניר ברטל:

סיפור קצר .פגשתי את עליזה לביא ,ראש עיריית בית שמש .היא

סיפרה לי שאצלה כל שבוע נולד גן ילדים .ויש לה שם ילדים בקרוונים ,במרתפים .אין להם שם
מקומות .סיפרתי לה שלי יש פה גן ריק .עומד פה גן ריק .שערותיה סמרו .זהו .זה לענייני עדכונים.
אנחנו נעבור לסעיף  , 3שבגדול הוא סעיף טכני ,החלפת חתימות בבית ספר שחקים בעקבות החלפת
המנהלת .להקריא ונצביע? או שיש איזשהן שאלות ,משהו?

גב' אורנה רייטר:

מי זאת בת שבע עמרני?

מר רועי מוסט:

המנהלנית של בית הספר .היא מורשית חתימה יחד עם המנהלת.

מר אלעד כהן:

לא כל כך ברור מהנוסח פה מי בעל החשבון .אני מבין שהמועצה

היא בעלת החשבון.

מר ניר ברטל:

זה חשבון הניהול העצמי של בית הספר.

מר אלעד כהן:

בסדר ,ניהול עצמי .אבל מי בעל החשבון כלפי הבנקים? כי זה נושא

שעל ה כמה פעמים .ברוך ,אתה זוכר .היה לנו חשש אז ,שמחד גיסא החשבון הוא חשבון של
המועצה .מאידך ,אף נציג מועצה הוא לא מורשה חתימה ואין בכלל בקרה .ואתה זוכר שביקשנו
בזמנו לבחון את הנושא הזה,

עו"ד ברוך חייקין:

היה איום ,גם משרד החינוך .זה התחיל אחרת .זה התחיל מזה שיש

בעיה הרשאת חתימה למי שהוא לא מורשה חתימה לפי התקנון .שזה גזבר וראש מועצה.
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מר אלעד כהן:

כשמדובר בחשבון שהוא של המועצה .ואז זה בעצם מחלוקת,

עו"ד ברוך חייקין:

כן ,אני מדבר על חשבון המועצה .ואז מחלוקת בעצם בין משרד

החינוך לבין משרד הפנים .כי משרד החינוך אומר 'בניהול עצמי אנחנו מנהלים את החשבון .אבל
ממשרד הפנים ההנחיות הן רק מורשי החתימה של הרשות יכולים .בסוף מה שעשו בפרקטיקה
ברשויות ,שאחד מהחתומים הוא כאילו מטעם הגזבר .כלומר פיקוח של המועצה על החשבון והשני
זו באמת הפונקציה מהמוסד החינוכי.

מר אלעד כהן:

אוקיי ,אבל איפה זה בא לידי ביטוי בסעיף ?3

עו"ד ברוך חייקין:

לא יודע .זה תגידו לי אתם איך קבעתם את זה.

מר אלעד כהן:

זה מה שהיה חסר לי .הגורם מטעם המועצה.

מר רועי מוסט:

נעמי פיטוסי היא מנהלת בית הספר,

מר אלעד כהן:

בסדר .זה לא קשור.

מר רועי מוסט:

היא עובדת מועצה ,שהיא מנהלת חשבונות.

עו"ד ברוך חייקין:

אז היא מהגזברות.

מר אלעד כהן:

מי זאת? בת שבע עמרני?
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מר רועי מוסט:

כן.

עו"ד ברוך חייקין:

היא עובדת מועצה?

מר רועי מוסט:

כן.

מר אלעד כהן:

היא יכולה ,ברוך?

עו"ד ברוך חייקין:

זה מה שאמרתי .הגזבר מסמיך אותה .כלומר אם אנחנו מסמיכים

אותה שהיא זו שתעשה את זה .זו הבעיה שנוצרה .אין לזה פיתרון בית ספר פה .אם מסתכלים
בהוראות הכתובות ,אז יש בעיה .מצד שני משרד החינוך עומד על זה .כי זה ניהול עצמי.

מר אלעד כהן:

כאשר החתימות זה חתימות ביחד ,כן? זה לא ביחד ולחוד .אולי

כדאי להבהיר את זה.

מר ניר ברטל:

זה לא רשום ביחד?

מר אלעד כהן:

לא.

עו"ד ברוך חייקין:

מורשית חתימה ,נוספת בחשבון יחד עם.

מר אלעד כהן:

זה קצת נוסח -

עו"ד ברוך חייקין:

אין בעיה .תוסיף בסוף 'החתימות יחדיו'.
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מר אלעד כהן:

החתימות של שתיהן יחייבו.

עו"ד ברוך חייקין:

שתיהן יחדיו.

מר אלעד כהן:

ברור ,כן.

עו"ד ברוך חייקין:

אוקיי .אין בעיה .אוקיי .תוסיף את זה כשאתה מקריא את זה.

מר ניר ברטל:

אז אנחנו מתבקשים לאשר את גב' נורית פיטוסי ,מנהלת בית ספר

יסודי שחקים ,ת.ז 29059698 .כמורשת חתימה בחשבון ניהול עצמי של בית ספר יסודי שחקים,
חשבון מס'  642581בבנק איגוד ,במקום הגב' רינת פייראייזן מספר ת.ז .02492117 .מורשית חתימה
נוספת בחשבון ,יחד עם נורית פיטוסי ,היא בת שבע עמרני ,מספר ת.ז .25262742 .חתימות של
שתיהן יחדיו תחייבנה את החשבון.

עו"ד ברוך חייקין:

חתימות שתיהן יחדיו תחייבנה את החשבון.

מר ניר ברטל:

חתימות של שתיהן יחדיו תחייבנה את החשבון .מי בעד? פה אחד.

תודה רבה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את גב' נורית פיטוסי ,מנהלת בית ספר יסודי שחקים ,מס' ת.ז.
 29059698כמורשת חתימה בחשבון ניהול העצמי של בית ספר יסודי שחקים ,חשבון מספר
 642581בבנק איגוד (במקום הגב' רינת פייראזיין מס' ת.ז .)024921447 .מורשית חתימה נוספת
בחשבון יחד עם נורית פיטוסי היא בת שבע עמרני ,מס' ת.ז .25262742 .חתימות של שתיהן יחדיו
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תחייבנה את החשבון.

*** עו"ד ברוך חייקין יוצא מהישיבה ***

)2

דיון בבקשתו לסדר יום של חבר המועצה עו"ד אלעד כהן בנושא ביטחון.

מר ניר ברטל:

הנושא הנוסף זה דיון בבבקשה בעצם במקור היא של אורנה .שאלעד

אחרי זה ביקש ליישם אותה והסכמנו לדחות אותה מהישיבה הקודמת להיום .היה צריך להגיע גם
נציג של המשטרה .בנוסף לאלי .בחור בשם צ'ארלי ,מכירים אותו .הוא רכז מודיעין .הוא מכיר טוב
מאוד את מה שקורה באורנית ועכשיו רק התבשרנו שיש לו איזה אירוע ,מה?

מר אלי טובול:

הוא היה בדרך לפה אבל הקפיצו אותו -

מר ניר ברטל:

הוא היה בדרך ,אבל יש לו אירוע שהוא אמור להיות שם ,אז נבצר

ממנו להגיע .אבל אלי ייצג גם אותו ואת כל מה שהוא רצה להגיד .הוא מכיר ,אלי ,טוב מאוד
בפרטים .אנחנו נתחיל באיזשהו סקירה של רמי.

מר אלעד כהן:

רגע ,סליחה .אני העליתי את הנושא ,אני צריך לפתוח.

מר ניר ברטל:

לא ידעתי שאתה רוצה ,סליחה.

מר אלעד כהן:

אפשר? טוב ,חברים .פריצת בית היא חוויה קשה .חוויה טראומטית.

אני לא חושב שאנחנו צריכים להכביר במילים על מה המשמעות שמגלים או בדיעבד או תוך כדי
אירוע שמישהו מה שנקרא פרץ לביתך .ביתך הוא מבצרך .יש מספיק מחקרים שמראים על מה
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השלכות של זה .פחדים ,חששות ,ויש מקרים שזה גם נגמר באלימות .לצערנו ,באורנית אנחנו
נתקלים בשנה האחרונה לפחות ,בפשוט תופעה .מגפה של התפרצויות .ולא רק שמדובר במגפה ,אלא
גם מדובר במגפה שלצער כולם היא גם מתמקדת פחות או יותר באזור מסוים.
עכשיו ,לפני שיתחילו להגיד 'אוקייי ,התפרצויות היו מאז ומתמיד באורנית' ,אז נכון .כדאי לזכור
כמה דברים .א' ,מהנתונים שאנחנו יודעים ,ובועז דורון מיד ירחיב בנושא .יש גידול ממש משמעותי
בצורה מאוד דרמטית באחוזים .כמעט פי שניים בהיקפי המקרים .כך שאנחנו מדברים על החמרה
משמעותית ב מצב .ולא באיזשהו מצב סטטי .זה דבר אחד .דבר שני ,אנחנו כולנו זוכרים שבתקופת
הבחירות נושא הביטחון העסיק לא אחת את הציבור .וכולנו זוכרים גם איזה הבטחות ניתנו על ידי
ראש המועצה המכהן ,כולל פעיליו ,בנושא הביטחון וכמה הרימו גבה על איך זה יכול להיות שיש
התפרצויות ולא עושים דבר וכו'.
עכשיו ראיתי את דוד כץ פה במקרה ואז נזכרתי במשהו שראיתי לפני חצי שנה .אני רוצה להזכיר,
להקריא דברים שכתב מר כץ .כולנו יודעים שמר כץ היום הוא יו"ר פורום ביטחון ,נכון? אז דברים
שכתב מר כץ ב' :19.6.2018-שבוע עבר .כן ,כבר עבר שבוע מאז שנפל דבר באורנית .שלוש פריצות
בלילה אחד בתוך יישוב מגודר עם חברת אבטחה מפוארת' .פתח סוגריים ,וזו תוספת שלי ,היום זה
כבר כמעט שגרה ,סגור סוגריים' .שבוע עבר ואין פצה פה ומצפצף .לא בפייסבוק ,לא באתר
המועצה .בשום מקום לא מוזכר האירוע ,כאילו לא קרה .הפעם מדובר ברכוש ,לא נעים ,אבל לא
חסר הרבה שנתעורר למציאות אחרת ,כפי שקרה לצערנו ביישובים אחרים בשומרון .אנחנו
משלמים דמי אבטחה ,הולכים לישון בשקט וכלום .לא שווה דבר .אין שום אמצעי מינימאלי
שאמור לדאוג לביטחוננו .אולי אם היה מדובר בדלת זכוכית בבניין המועצה ,היינו שומעים על כך
בוקר וערב .אבל ביטחון התושבים לא מעניין את אף אחד .חבל .אולי מישהו בעל סמכות ירים את
הכפפה או שפשוט נעשה זאת בעצמנו ונחסוך טרחה לאלה שבחרנו בהם לדאוג לביטחון שלנו'.
אז כשקוראים את הדברים ,אני מוכרח לומר לך דוד ,שאני מתחבר למרבית הדברים .כמעט כל
הדברים שנאמרו פה .אלא –
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מר דוד כץ:

לא ,אבל אני רוצה לספר משהו.

מר אלעד כהן:

אתה כתבת את זה ,כן? אפשר להראות לכולכם ,זה בסדר .אני לא

המצאתי את זה.

מר ניר ברטל:

שמע ,אני מתפעל מיכולות הטכנולוגיה.

מר אלעד כהן:

אתה רואה? לא רק לביבי שולפים מה הוא אמר לפני עשר שנים על

שתי קדנציות.

מר ניר ברטל:

אלעד ,אתה השווית את עצמך לביבי?

מר אלעד כהן:

לא... .

מר ניר ברטל:

אה ,אותך?

מר אלעד כהן:

אתה רואה? גם בבדיחות אתה חלש .בוא נתקדם .אלא שרצה הגורל,

מר ניר ברטל:

לא ,את האמת ,שאם כבר הכנסת פוליטיקה ,אז רציתי לפתוח את

הדיון בלהחמיא לשלומי ,שאחת מהבטחת הבחירות ,והגדולה שלו מתקדמת היום בעקבות
ההצהרה של ביבי .אבל עזוב ,לא נלאה פה -

דובר:

אתה מתכוון לאיראן?

13

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,14מיום שלישי10.09.19 ,

מר אלעד כהן:

נחזור לענייננו .רצה הגורל ומי שממונה היום פחות או יותר על

ביטחון,

גב' אורנה רייטר:

כדאי אולי שהמנכ"ל והגזבר יהיו פה.

מר ניר ברטל:

הגזבר הודיע לי שהוא צריך ללכת והמנכ"ל הינו פה.

מר אלעד כהן:

רצה הגורל ועברו מספר חודשים ,לא הרבה חודשים ,ומי שהיום

אחראי ,או יו"ר פורום ביטחון ביישוב ,זה אתה ,מר דוד כץ .ואתה זה שצריך לתת באמת את
התשובות לתושבים ,כאשר מבחינתי ברור האחראי הראשי זה כמובן ראש המועצה ולא אתה .אבל
מה לעשות? אתה נמצא בפוזיציה מחייבת .וכל הדברים שאמרת אז ,זה מסוג הדברים שאתה צריך
לתת תשובות לתושבים .איך זה יכול להיות שיש התפרצויות? איך זה יכול להיות שיש גידול כמעט
פי שניים מקרים? על מה אנחנו משלמים דמי שמירה? אגרת שמירה? מה עושים בנדון? איפה
ההשקעות הנוספות של המועצה כדי לתת פיתרון לנושא? ולפחות מבחינת ,תן לו להקשיב ,ניר .הוא
רוצה להקשיב ,אני מניח.

מר ניר ברטל:

יש לו יכולות הקשבה ...

מר אלעד כהן:

אל תיקח את זה אישית ,זה בסדר .לא צריך לכעוס .כך שלפחות

מבחינת הביצועים ,אנחנו לא רק שלא רואים הטבה ,שיפור במצב הביטחון ביישוב .אנחנו רואים פה
למעשה הרעה משמעותית .עכשיו אני רוצה להזכיר לך ,ניר ,אני אמתין עד שתסיים ,ניר .כדי
שתקשיב גם אתה.

מר ניר ברטל:

אתה יכול להמשיך.
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מר אלעד כהן:

אני רוצה להזכיר לך ,ניר ,שאתה נבחרת על הטייטל ,על הטיקט של

לעשות יותר טוב את הדברים .קראת לאנשים שניהלו פה את המועצה ,את ראש המועצה שלומי
שהזכרת ,קראת לו או לתפקוד שלו 'בינוני' ,וקראת לעצמך 'מי שחותר למצוינות' .אז מי שחותר
למצוינו ת ,מצופה היה ממנו שיוריד בצורה דרמטית את היקף ההתפרצויות שהיו אז לפני שנה,
לערכים הכי נמוכים שיכולים להיות .כי כולם מבינים שלהגיע לאפס מקרים זה כנראה קצת לא
ריאלי .אבל רצה הגורל שלא רק שלא היה קיטון משמעותי בהיקף המקרים .אלא היקף המקרים
גדל ועוד יותר חמור מבחינתי ,זה שזה מרוכז במקום אחד ,רחוב הפיקוס ,אם אני לא טועה,

מר ניר ברטל:

פיקוס לוטוס.

מר אלעד כהן:

פיקוס לוטוס .הם פשוט משתינים על כולם ,סליחה על הביטוי,

אותם הגנבים .קם תושב בבוקר ,מסתכל על מצלמות האבטחה ,וכולם רואים בפייסבוק את
הדברים ,ורואה אי ך מטיילים לו ברחוב ערב אחר ערב ,ערב אחר ערב ,ושום דבר לא קורה .ואז
כשנפגשים איתם ,אז מבטיחים להם שיהיה סיור שני נוסף ,ומבטיחים להם מצלמות אנליקטיות?

מר דורון טישלר:

 VMDתקרא לזה.

מר אלעד כהן:

מצלמות  ,VMDאו איך שקוראים לזה ,ושום דבר לא קורה .ועוד

התפרצויות ועוד התפרצויות ומישהו צריך לקחת את הנושא הזה ברצינות ולתת לזה מענה .ולכן
מאחר והעלית את הארנונה כבר ב , 7%-בניגוד לדעתנו ,אגב ,אז אני גם מצפה ממך להשקיע הרבה
יותר .היום ,כשהעלית כבר את הארנונה ב ,7%-אני ממפה ממך להפנות חלק נכבד מסכום ההעלאה
לטובת ש יפור משמעותי של מערך האבטחה ביישוב .מי שבונה על זה שמשטרת ישראל תפתור הכל,
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בסדר .כבודו במקומו מונח אבל הוא כנראה מבין שזה לא יקרה ואין אני לי מי לי כנראה ,ואם
אנחנו לא ניקח את הביטחון של היישוב שלנו ,של ילדינו ,בידיים שלנו ,אז כנראה שום דבר לא
יקרה .וכפי ש אנחנו משקיעים גם השקעות עודפות בחינוך ,כדי לטייב את החינוך ולא מסתפקים רק
בכספים שמשרד החינוך מפנה אלינו ,אז מן הראוי שיופנו פה תקציבים נוספים מהחינוך ,בטח אחרי
שהעלו את הארנונה .אני מיד אשמח לשאול את הקב"ט האם כל דרישות הביטחון ,כפי שאתה
רואה כדרג מקצועי ביישוב ,קוימו? ומה לדעתך צריך לעשות ומדוע לא נעשה? ואני אשמח מאוד
לשמוע את תשובתו של הקב"ט ולא ראש המועצה ,כי הקב"ט צריך לתת את התשובות בעניין הזה.
אז בבקשה ,אדון קב"ט ,תענה לי על השאלה.

מר ניר ברטל:

רגע ,שנייה .סיימת ,אלעד?

מר אלעד כהן:

לא סיימתי ,כי אני מחכה לתשובה שלו.

מר ניר ברטל:

אז הוא תיכף יתייחס .הוא הכין מצגת .התייחסות מקיפה.

מר אלעד כהן:

בסדר .סיימתי.

מר ניר ברטל:

תודה.

מר דורון טישלר:

אני רוצה ,ברשותכם .תראו ,מכיוון שאני גם חבר בוועדת ביטחון של

היישוב וגם מתנדב במשמר אזרחי אצל טובול ,והמשמרת האחרונה שלי היתה בשבוע שעבר ,בלילה,
מי שפגש אותי פגש אותי .התלווה אלי צוות של בילוש שעבדתי איתם ביחד .והיתה פעילות .גם
בסיור הזה ,אני לא אכנס לפרטים ,אבל גם בסיור הזה נתקלתי בדברים שלא הכרתי.
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מר אלעד כהן:

אל תיכנס לדברים ...

מר דורון טישלר:

לא נכנס ,לא נכנס.

מר ניר ברטל:

אם נצטרך ,נעצור.

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

מר דורון טישלר:

טוב ,אז אני אתחיל מהתחלה .פורום ביטחון לא התכנס מאז מספר

חודשים ,כשהיינו בפגישת היכרות אחת בלבד .מעבר לזה היו פניות לכאן ולכאן ,לכנס פורום
ביטחון .גם בגלל מצב הפריצות ביישוב .וטרם קרה דבר כזה .ואני לא מבין למה .דבר שני ,אם אני
מסתכל מתחילת השנה ,ואני מכיר קצת את הנתונים 23 ,פריצות או התפרצויות לבתים פלוס ארבע
מהשבוע האחרון 27 ,התפרצויות ,שאני בטוח שיסכימו איתי כלל חברי המועצה ,כולל אתה ,ראש
המועצה ,ואנשי המקצוע פה ,שזה הרבה מאוד .ואם אני אעשה איזשהי השוואה לשנה קודמת ,של
כל  ,2018היה לנו בערך סביב ה 18-התפרצויות .ואנחנו חוטפים מכות אחרי מכות ו50%-
מההתפרצויות ,יתקנו אותי אם אני טועה ,הם באזור הפיקוס והלוטוס .מאיפה נכנסו? אני מניח
שאתם יודעים .והפריצות האחרונות באזור התאנה כולנו יודעים מאיפה נכנסו .מרכיבי הביטחון
ביישוב הם בכי רע.

מר ניר ברטל:

ספר לכולם מה זה מרכיבי ביטחון .לא כולם יודעים -

מר דורון טישלר:

מרכיבי הביטחון זה גדרות ביישוב ,זה דרכי הביטחון ביישוב ,זה

רמת האבטחה והמאב טחים שנמצאים ביישוב ,זה אמצעים שלא קיימים ביישוב .לא רציתם שאני
אכנס יותר מדי למרכיבים אז אני לא אגע יותר מדי בדברים .אבל כולנו יודעים שחלק מתקציב
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הביטחון ,ואם זה בסדר אני אנקוב בסכום ,אם לא אז לא,

מר ניר ברטל:

זה לא חסוי,

מר דורון טישלר:

אז אנחנו יודעים שאנחנו מדברים פה קצת מעל ל 2-מיליון ₪

לתקציב הביטחון .מתוכם אחוז קטן הולך לעלות אבטחה .אנחנו יודעים גם שחלק מהדברים -

מר ניר ברטל:

זה לא מדויק .האבטחה היא משמעותית.

מר דורון טישלר:

 100וקצת אלף שקל זה -

מר ניר ברטל:

לא ,אנחנו משלמים כ 2-מיליון שקל בשנה לחברת האבטחה .סך

הכל תקציב הביטחון הוא כ 3-מיליון שקל.

מר דורון טישלר:

אוקיי .בתוך זה יש לנו ביישוב מרכיבי ביטחון שגם ממומנים על ידי

פיקוד העורף וגם ממומנים על ידי החטיבה להתיישבות .קצת מחטיבה להתיישבות ראיתם עכשיו,
אחרי שהרמתם את הכפפה ל עשות כן .אבל זה לא מספיק ובטח לא יכול לכסות יישוב כמו שלנו .יש
לנו הרבה בעיות בנושא הביטחון ביישוב .ואני מסתובב בלילות ביישוב ואני ער לדברים האלה ואני
לא מצליח להבין למה דברים לא קורים .דברים לא קורים ודברים לא משתנים ואני יכול להגיד ,אני
מסתכל מהיום שאתה נכנסת לתפקיד של ראש המועצה ,ניר ,ואלעד הזכיר את הדברים האלה ושום
דבר לא קרה .שום דבר לא קרה .ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מודאגים ,גם אני ,גם אתם
כתושבים .ואני אומר ,אני רואה הרבה יותר מתושב רגיל .כי אני נמצא גם פה וגם פה וגם מסתובב
בלילות ביישוב ,בשביל ל תרום ליישוב ובשביל לתרום לביטחון היישוב ,ולצערי אני יכול להגיד שאני
תושב מודאג .תושב מודאג .ואני לא יודע איך אתם ישנים טוב בלילה .אני אומר את זה בצורה
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עדינה .לא יודע איך אתם ישנים טוב בלילה.
אם אני יוצא היום בבוקר מהיישוב ,כמו בפעמים הקודמות ,כמעט כל בוקר אני יוצא דרך היער.
ואני מסתכל על הגדר ואני רואה טנדר ואני מסתכל על הטנדר ואני רואה את שני האדונים
המכובדים שיושבים פה מתעסקים עם תיקון גדרות,

מר אלעד כהן:

תגיד מי ,כי הפרוטוקול לא רואה את זה.

מר דורון טישלר:

קב"ט המועצה והרבש"צ של המועצה .אני במו עיני רואה אותם

מתקנים גדרות .גם מהשער הצהוב של היציאה ליער צפונה וגם דרומה .וואלה ,נראה לי שאנחנו
ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות ,אם הם צריכים לעשות את זה ,ולתקן גדרות ולשים טלאים על
טלאים .ואני מסתובב על הגדרות .בחלק מהמקומות יכולתי לנסוע .חלק מהמקומות אין גישה בכלל
לנסוע .אני מסתכל על האזור שדקל גר בו .אני הסתובבתי שם על הגדר .הייתי חסום מכל הכיוונים.
אם אני חסום ,בטח ובטח רכב הביטחון לא יכול לסרוק ולבדוק את הגדרות.
מצב האלקטרוניקה פקקטה ,לא עובד .ואתם יודעים את זה .ושום דבר לא קורה עם זה .ככה שאין
שום בעיה לעבור את הגדרות של היישוב ולהיכנס פנימה .כמעט מכל מקום ביישוב .אז אני אומר
עוד פעם ,ופה אני מסכם את הדברים שלי .אני תושב מודאג ולא ישן טוב בלילה ,בגלל מצב הביטחון
ביישוב.

מר בועז בגריש:

לי יש רק שאלה .באמת אין לי נתונים כאלה .אבל לעתודות ,היה

להם אישור לסגור את דרך הביטחון? כי הם סגרו שם את דרך הביטחון .ראיתי שעשו שם שלט.

מר דורון טישלר:

חסומה ,חסומה.

דובר:

לא חסומה .עשו שני שערים ,קיבלנו בסיום מפתחים.
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מר אלעד כהן:

הבנתי .כשתהיה פה התראת חירום אותו סייר היה צריך לעצור,

למצוא את המפתח ,לפתוח את זה .כאילו זה מצב נורמאלי מבחינתך.

מר בועז בגריש:

למה שיסגור את גדר הביטחון? באמת אני שואל.

מר ניר ברטל:

היא נפתחה עכשיו .בסדר ,אוקיי .תיכף הם יתייחסו לכל הדברים.

מר דורון טישלר:

אותו דבר ,סליחה .דבר קטן נוסף .אותו דבר בהמשך של הבית של

דקל ,ברחו ב ,סליחה .לא הבית .הרחוב שדקל גר בו .אני לא זוכר את השם של הרחוב .נקודת ציון
זה הבית של דקל .ומבחינתי כשאתה מגיע לגדר ופונה שמאלה ,כמו שאמרתי ,אתה נוסע גם שם
ישר .אי אפשר להמשיך על הגדר .אז איך רכב הביטחון שם עובד? אני לא מצליח להבין את זה.

מר ניר ברטל:

תיכף.

מר דורון טישלר:

שזה אזור ,אגב ,שאם אני לא טועה ,בשנה וחצי האחרונות היו גם

חדירות ליישוב משם .של פלסטינים.

דובר:

אחת.

מר דורון טישלר:

של אותם נערים שעלו על הגדר שם ונכנסו ליישוב וברחו .ואם

זיכרוני אינו מטעה אותי .אבל אם אני טועה ,אז תקנו אותי.

מר ניר ברטל:

עוד מישהו רוצה? אז רמי ייתן איזושהי סקירה.
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מר אלעד כהן:

וגם יענה על השאלה שלי.

מר ניר ברטל:

זה במהלך הסקירה ,אני בטוח שהוא יתייחס לכל הסוגיות שאתם

העליתם .אחרי זה טובול גם אני מבקש שיוסיף כמה מילים .וגם אתה ,רועי .בסדר? דברים שאנחנו
עושים.

גב' אורנה רייטר:

אתה ממשיך בהקלטה?

מר ניר ברטל:

אלא אם כן תגידו לנו שיש פה דברים שהם לא  ...אם יהיו דברים

שאתם חושבים שלא ,או אני ,אני אעשה ...

מר רמי לב ארי:

ראיתי את השאילתא של אורנה ,לגבי תפיסת האבטחה באורנית .אז

התפיסה היא,

מר ניר ברטל:

רק שנייה נעצור.

*** הפסקת ההקלטה לבקשת ראש המועצה ***

מר ניר ברטל:

רגע ,רמי ,בוא נעשה ככה .תן רגע לפרוטוקול ממש ב 30-שניות את

ההיילייטים של הסקירה שעכשיו העברת .את המסקנות ,את הכותרות.

מר רמי לב ארי:

בכותרות נגיד את זה ככה .תקן אבטחה באורנית הוא מינימאלי,

ללא ספק .יש ריבוי משימות ומיעוט כוח אדם .מרכיבי הביטחון של אורנית לא מתוחזקים ,ישנים.
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גם לא תוחזקו שנים לאחור .אנחנו סובלים כרגע מתופעה של התפרצויות לבתים ,שאין יכולת
אמיתית לתת להם מענה .מה עוד? אתה רוצה לעזור לי?

מר אלעד כהן:

מב חינת תפיסת הביטחון ,אני מצטט את מה שאתה אומר.

שמבחינת הגדרת התפקיד שלך אתה לא מתעסק עם אירועים פליליים בכלל.

מר רמי לב ארי:

נכון .הנושא הפלילי לא קיים בהגדרת התפקיד .אני כמובן נותן

מענה כלשהו שעה שאני נתקל בו .אם אני נתקבל באירוע שאני לא יודע לאן הוא הולך ,אם הוא
הולך לכיוון הפלילי או לכיוון הפח"עי ,זה ממש לא משנה לי .אני נותן לו מענה .לא בסמכותי ,אגב,
לתת מענה לאירוע פח"ע .אם הוא כבר מתרחש .אלא בסמכות הצבא והכוחות המיוחדים של הצבא,
שיודעים לתת את המענה הזה .כן אני יכול לנסות ולמנוע .כן בסמכותי לבדוק את התפקיד שלי,
לנסות ולמנוע כניסה ליישוב .אני יכול להגיד לכם שבפעם הראשונה שעשיתי מארב על הגדר של
אורנית ,שתיים בבוקר .אנשים שהיו איתי במארב הזה החליטו שזהו ,לא יהיו עוד כניסות .אחד
מהם היה הבן שלי והשני היה המפקח של חברת האבטחה .הם החליטו שזהו ,לא יקרה שום דבר.
ובאותו לילה עשינו איזשהי הונאה טקטית .שמנו רכב בשער של היישוב ,בלי בן אדם ,בלי שום דבר.
עם צ'קלקה עובדת .יחד איתי היה במארב אותו מפקח של חברת האבטחה ,והבן שלי ,שהוא קצין
בסדיר .ישבנו שם וחיכינו .ובשעה שתיים בבוקר שני האחרים התייאשו ואני עוד הייתי די רענן.
ואמרתי להם 'טוב ,אתם רוצים ללכת ,תלכו .תבואו לאסוף אותי' .חמש דקות אחרי שהם עזבו את
המקום ,מה שאומר שכל הנראה מישהו מסתכל גם עלינו ,חמש דקות אחרי שהם עזבו את המקום,
אנחנו ישבנו פה ממש בהמשך של רחוב הלוטוס ,ממש פה על הקצה .קוצים גבוהים ,חורף .צמחייה
גבו הה .חמש דקות אחרי זה ,שני גנבים מגיעים אל הגדר .הם עוברים ,חמישה מטר ממני .אבל לא
רואים אותי ,כי אני עומד בשקט ,ליד הצמחייה .והם ניגשים ישר לגדר.
עכשיו אני שואל את עצמי ,בעניין של סמכויות .אני עומד שם עם הנשק ושואל את עצמי מה אני
יכול לעשות ברגע הזה? האם אני מנסה למנוע את הכניסה שלהם בכוח? האם אני רשאי לפתוח
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באש? מה אני עושה? שאלה של סמכויות*.נמחק עקב בטחון מידע .שאלה טובה בעניין של סמכויות,
מה מותר לי .אולי אלי יוכל להרחיב על זה.

מר אלעד כהן:

מה זאת אומרת? אבל כשנכנסת אתה ידעת לאיזו מטרה? אני שואל

אותו.

מר ניר ברטל:

בוא נשאל עכשיו.

מר אלעד כהן:

אני שואל אותו.

מר ניר ברטל:

עכשיו זה קורה .עכשיו הסיטואציה קורית עוד פעם .אתה עוד פעם

עושה מארב ורואה מישהו חותך את הגדר ונכנס.

מר רמי לב ארי:

חותך את הגדר ,נכנס .אני מנסה להשתלט עליו ,אפילו באיום של

נשק .מנסה להשתלט עליו,

מר אלעד כהן:

כי אתה לא יודע מה המטרה שלו.

מר רמי לב ארי:

נכון .אני מתמודד איתו .מנסה להתמודד איתו .גם זה בסמכותי

המלאה .יש לי תעודת קב"ט .הסמכות המלאה שלי לעשות את זה .אני יכול לנסות למנוע ממנו
לחדור ליישוב* .נמחק עקב בטחון מידע
גב' אורנה רייטר:

מותר לו להסתובב שם.

מר רמי לב ארי:

*נמחק עקב בטחון מידע .אני לא יודע .רק אז יש לי את הסמכות
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המלאה לפעול כנגדו ולעצור אותו .כולל לעכב אותו עד להגעת משטרה .סמכות מלאה לעכב אותו עד
שלוש שעות .אם המשטרה מתעכבת ,לעכב אותו ,אפילו בכוח .אפילו בכוח ,על מנת למנוע ממנו.
ואם אני חש סכנה לחיי ,גם מותר לי להפעיל את הנשק כחוק ,על מנת להגן על החיים שלי.

דובר:

רמי ,ציינת לעניין התקציב.

מר רמי לב ארי:

אני יכול להגיד ככה .אגרת השמירה ,תקן אותי אם אני טועה .אני

מניח שאתה יודע קצת יותר טוב ממני .אגרת השמירה מכניסה לנו קרוב ל 2,300,000-שקלים בשנה.
פיקוד העורף נותן לנו כ 225,000-שקל בשנה .המשטרה מממנת לנו  64%מהוצאות האבטחה של
מוסדות החינוך 36% .נוספים הם מוציאים על המועצה ועל אגרת השמירה.

מר דורון טישלר:

שזה בערך  90,000שקל המשטרה מעבירה?

מר רמי לב ארי:

בשנה?

מר דורון טישלר:

כתקציב ...

מר רמי לב ארי:

לא 64% ,מכלל ההוצאה על מוסדות החינוך.

מר דורון טישלר:

כמה זה?

מר רמי לב ארי:

בחודש ההוצאות על מוסדות החינוך הן קרוב ל 90,000-שקל .זאת

אומרת שקרוב ל 60,000-שקל מעבירה לנו המשטרה מדי חודש לאבטחת מוסדות החינוך.
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גב' אורנה רייטר:

זאת אומרת יש  2,300,000ועוד  60כפול ,12

מר רמי לב ארי:

לא  ,12כי מוסדות החינוך פועלים -

גב' אורנה רייטר:

אה ,זה לפי הפעילות .אז  ,10אוקיי .אז  .600,000ומה אמרת? פיקוד

העורף  ,225כן .אוקיי.

מר רמי לב ארי:

משרד החינוך נותן לנו עוד איזושהי הקצבה .הוא נותן לכל הרשויות.

קרוב ל 50,000-שקלים מדי שנה לשיפוצי קיץ .יש לנו ממשרד החינוך ,מעבר לחצי משרה שלי ,עוד
תקציב לתקנה  ,04שזה משתנה .תקנה  04אומרת שאני בתור קב"ט מוסדות חינוך רשאי לבקש
ממשרד החינוך שיממן לי ר כישה של מרכיבי ביטחון למוסדות חינוך .ואם משרד החינוך מאשר ,אז
אני יכול לקנות אותה,50% ,

מר דוד כץ:

זה  ...שעשינו השנה.

מר רמי לב ארי:

למשל הגדר בבית ספר יובלים .אם נחליט שאנחנו רוצים אינטרקום

בגן ילדים ,אז זה חלק ממרכיבי הביטחון.

גב' אורנה רייטר:

זאת אומרת חלק גדול מהתקציב זה מאגרת השמירה.

מר רמי לב ארי:

נכון.

גב' אורנה רייטר:

והולך לשמירה .כמה הולך לשמירה?
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מר רמי לב ארי:

אני מניח שהכל .אני לא יודע נתונים מדויקים.

מר ניר ברטל:

 2,200,000לדעתי אנחנו משלמים בשנה לחברת השמירה .רק למוקד

מטרה .יש עוד עלויות.

גב' אורנה רייטר:

מה ההבדל?

מר רמי לב ארי:

יש עוד עלויות .מוקד מבצר ...

מר ניר ברטל:

מוקד מבצר זה עוד עלות נוספת  ...בכל הגנים יש לחצן מצוקה

שהגננת יכולה ללחוץ .במוסדות החינוך ,בבתי הספר .לחצני מצוקה ומערכות גילוי עשן.

מר רמי לב ארי:

בקיצור מוקד מבצר נותן לנו מענה למערכות הטכנולוגיות

ולאינדיקציה על הגדר .משרד הביטחון מממן לנו את שכר הרבש"צ ,באופן מלא.

מר מוקי בוכמן:

חודש הבא מעלים לנו ב 500-שקל.

מר ניר ברטל:

איזה יופי .חידוש.

דובר:

הגיע הזמן ,אוקיי.

מר בועז בגריש:

יש לי שאלה ,רמי .מתוך  100%תקציב של כל מה שנתת עכשיו,

תקציב הביטחון ,כמה מתוך זה צבוע? זאת אומרת מה נשאר לך בסופו של דבר כדלתא שאתה יכול
לעשות איתה מה שאתה רוצה?
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מר רמי לב ארי:

מעט מאוד.

מר ניר ברטל:

רמת האלפים ,עשרות אלפים ,מאות אלפים?

מר רמי לב ארי:

אלפים בודדים .אני יכול ,אם הייתי יודע על השאלה הזאת מראש,

אז הייתי  ...אני לא יודע לתת לכם מידע מדויק על זה.
(מדברים ביחד)
מר בועז בגריש:

את לא יכולה ,אם זה נגיד כסף שמוגדר לחברת אבטחה או לחשמל

על הגדרות,

מר אלעד כהן:

מה זה מוגדר? זה לא מוגדר .אלו רכיבים קשיחים שאתה לא יכול

לשחק איתם.

מר רמי לב ארי:

תקציבי פיקוד העורף אתה צודק .זו הפרוצדורה במדויק.

מר ניר ברטל:

 2מיליון שקל של אגרת השמירה,

גב' אורנה רייטר:

,2,300,000

מר ניר ברטל:

 2,300,000יוצא ,נקבע פחות 2 ,המיליון שנקבעו ,בגדול הוא לא

צבוע .אנחנו יכולים אפילו לקחת אותו אפילו לרכבי ביטחון.

מר אלעד כהן:

כן ,אבל יש לך רכיבים קשיחים .שאתה לא יכול -
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מר ניר ברטל:

כן ,הרכיבים הקשיחים ,אבל שהם כולם מפיקוח העורף .השכר של

מוקי ורכב וגדר ,הם ברמת המאות אלפי שקלים -

מר אלעד כהן:

אבל גם חברת האבטחה זה קשיח.

מר ניר ברטל:

לא .ההכנסה של חברת האבטחה ,הכסף שממנו לוקחים לחברת

האבטחה ,מקורו באגרת השמירה.

מר אלעד כהן:

נכון ,אבל זה רכיב קשיח שאתה לא יכול לשחק איתו.

מר ניר ברטל:

לא נכון .זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד .בהכנסה ,אגרת השמירה,

אני יכול לקחת אותה ולעשות הרבה מאוד דברים .אני לא יכול לעשות איתם מופע תרבות ,אבל כל
עוד זה מיועד לביטחון ,אני יכול לעשות איתו הרבה דברים .הבעיה שאגרת השמירה הזאת היא
נמוכה ממה שאנחנו משלמים למאבטחים בגדול .אז אין פה זה .אין פה עודף.

מר אלעד כהן:

אנחנו סומכים עליך שתדע -

מר רמי לב ארי:

אגב ,עשינו בדיקה כזאת.

מר אלעד כהן:

תדע לתת לזה מענה ,זה בסדר.

מר רמי לב ארי:

עשינו בדיקה כזאת באורנית.
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מר אלעד כהן:

גילינו שאתה אלוף בלהעלות את המיסים.

מר ניר ברטל:

אורנית באגרת השמירה היא נמוכה -

מר אלעד כהן:

בסוף השנה אתה תקבל תעודת הצטיינות מאיתנו .על הגדלת

מיסים ,זה בסדר.

מר רמי לב ארי:

אגב ,אני יכול להגיד לכם .אנחנו גובים הכי פחות ,כמעט כל

היישובים שאני מכיר ,של מי שדומים לנו,

מר ניר ברטל:

על מה אתה מדבר?

מר רמי לב ארי:

על אותה אגרת שמירה .שנאספים  85שקלים בחודש.

מר ניר ברטל:

כמה זה באורנית ומה זה ביישובים אחרים?

מר רועי מוסט:

באריאל זה  109שקלים לחודשיים .באריאל זה  100ומשהו.

מר רמי לב ארי:

אז בסדר ,אתם פחות .גם בראש העין גובים  32שקלים לאגרת

שמירה לחודש .אבל ביי שובים אחרים כמו לדוגמה אלפי מנשה ,שם הם לוקחים קרוב ל190-
שקלים לחודשיים .לא ,לחודש ,סליחה .כן ,כן ,כן .לחודש .זה פי שניים ויותר מאיתנו .באלפי מנשה.
נתתי לך איזו טבלה .אני כבר לא זוכר את המספרים .אבל אנחנו נמצאים בתחתית של הטבלה
מבחינת הגבייה .ביישובים בתוך מדינת ישראל כמו להבים ,למשל ,גובים  350שקל לחודשיים .ויש
להם שם פי שלוש מקרים של עבירות רכוש .פי שלוש.
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מר אלעד כהן:

אל תלכלך ,ראש המועצה שם הוא חבר שלי.

מר רמי לב ארי:

הוא לא אשם .בקיצור ,אנחנו גובים הכי מעט .אני לא יודע .לא רוצה

לתת המלצות -

מר אלעד כהן:

אל תדאג ,רמי .יהיה בסדר.

מר דורון טישלר:

יש לי שלוש שאלות .אחת ,הראשונה ,בבקשה .ציינת שיש בין ארבע

לשש מצלמות פעילות ביישוב ,ש X-מתוכם בשער .מי צופה במצלמות האלה? מה האפקטיביות של
המצלמות האלה?

מר רמי לב ארי:

*נמחק עקב בטחון מידע .אני חייב להגיד לך בעניין הזה ,שאחת

המצלמות ,עד לפני שנה ,אחת המצלמות היתה פרטית שלי ,מהבית.

מר דורון טישלר:

גם שלי.

מר רמי לב ארי:

ואגב ,סביב הבית של שלומי ובלשכה שלו יש יותר מצלמות מאשר,

היו בלשכה ,יותר מצלמות מאשר בכל היישוב .חד משמעית .לא נעים להגיד את זה ,וזאת עובדה.
ואגב... ,

מר ניר ברטל:

עזוב ,תמשיך.

מר דורון טישלר:

שאלה לגבי הגידור סביב היישוב .הגדר ההיקפית ,גדר הביטחון של
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היישוב .האם קיימת יכולת באמצעות הגדרות למנוע חדירה ,מחד .והאם יש קושי לעבור את
הגדרות במצב שלהן היום?

מר רמי לב ארי:

אז קודם כל ,בוא ניקח את המצב התיאורטי ,האידיאלי ,שבו

מערכת הגדרות היא מערכת טובה .מערכת שיודעת לתת לך אינדיקציה ,כשהגדר מאוד מאוד
רגישה .אז כל נגיעה בגדר תגרום להרתעה.

מר דורון טישלר:

סביב כל היישוב?

מר רמי לב ארי:

לא ,הגדר איפה שיש .המצב האידיאלי כמובן ,אני חושב שהמצב

האידיאלי שאין גדרות .אבל המצב האידיאלי במקום כזה ,במצב ביטחוני כזה ,מצב האידיאלי שיש
לך מערכת התרעה שיודעת לתת לך אינדיקציה על כל תנועה על הגדר .לפעמים זה קורה .לפעמים
כשחתול עובר מתחת לגדר ,הוא גורם להתרעה.

מר דורון טישלר:

*נמחק עקב בטחון מידע

מר רמי לב ארי:

*נמחק עקב בטחון מידע

מר דורון טישלר:

והאם בהמשך לסקירה שניתנה כאן ,לדעתך ,האם אתה יכול לפרט

ולציין את פערי הביטחון והאמצעים שקיימים ביישוב?

מר רמי לב ארי:

דיברנו על מרכיבי ביטחון שלא תוחזקו שנים רבות .הכוונה היא,

כאשר אתה לא מ תחזק דרך ,זה כמו שאתה לא מתחזק כביש .אז הכביש הופך להיות פחות נוח
לנסיעה .עד שהוא הופך להיות בלתי ניתן למעבר בכלל .כנ"ל גדר .גדר היא גדר ישנה .אם היא לא
מתוחזקת ,אם אתה לא מחליף את הקטעים בגדר אחת לתקופה ,אז הגדר הזאת הופכת להיות
חסרת יעילות ואני ראיתי כבר הדגמה של איך בחור מהשטחים עובר את הגדר הזאת ,כולל את
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התלתלית שיש עליה .וזה עניין של שתי שניות והוא מעבר לגדר.

מר דורון טישלר:

אז אם אני מבין נכון ,ותקן אותי אם אני טועה ,קיימים לא מעט

פערי ביטחון ביישוב.

מר רמי לב ארי:

אתה לא טועה.

מר אלעד כהן:

גם עכשיו ,גם נכון להיום.

מר רמי לב ארי:

נכון להיום .המצב היה יותר קשה לפני שנה .אבל היום ,בוא נאמר

שהפער נסגר .התחיל להיסגר.

דובר:

מה קרה בשנה האחרונה?

מר רמי לב ארי:

קודם כל אני חייב להגיד את זה לטובתו של רועי .רועי דוחף ומקדם

את נושא הטיפול במ רכיבי הביטחון ,כי זה מפריע גם לו .טיפלנו בדרכי הביטחון ,בכמה נקודות.
בהשקעה לא קטנה .הוספנו תאורה .על הגדר המערבית הוספנו פנסי לד .מה עוד? רגע ,אתה מדבר
עדיין על המכרז.

מר רועי מוסט:

לא ,לא מכרז .מדבר איתך על מה שעשינו השנה.

מר ניר ברטל:

אמרת שבעבר  50%מהמנורות על התאורה הגופית של אורנית לא

עבדו .לדעתי אנחנו מדברים על  180פנסים .סך הכל .שמתוכם  90לא עבדו.
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מר רמי לב ארי:

קרוב ל 50%-לא עבדו.

מר ניר ברטל:

מה המצב היום?

מר רמי לב ארי:

תראה ,כל הפנסים האלה תוקנו.

מר ניר ברטל:

מתי?

מר רמי לב ארי:

בדצמבר ,ינואר.

מר ניר ברטל:

.2019

מר רמי לב ארי:

 .2019החשמלאי עבר על כל הפנסים והם תוקנו .היום אני יודע שיש

בודדים שלא עובדים .אבל במקומות שבהם הפנסים לא עובדים הוספנו תאורה שלא שייכת .תאורה
של לדים שיוצרת באמת אפקט לא רע על הגדר המערבי .לא שזה מרתיע ,אבל זה מסייע.

מר אלעד כהן:

אני מחפש את השיפור הזה באזור הלוטוס ,אני לא כל כך רואה שזה

בא לידי ביטוי.

מר רמי לב ארי:

אז תגיע לשם ותראה.

מר אלעד כהן:

לא ,אני מדבר על התוצאה .כי את התושב מעניינת התוצאה.

מבחינת התוצאה לא רק שהמצב לא נהי ה יותר טוב ,אלא נהיה יותר גרוע .אז משהו בכל ההצגה של
הדברים שלך היא,
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מר דורון טישלר:

מבחינת הפריצות המצב נהיה יותר גרוע.

מר אלעד כהן:

מה זאת אומרת? נתונים אמפיריים .לא הרצאות.

מר רמי לב ארי:

נתונים אמפיריים ,אז בשנת  2014היו כאן - 38

מר אלעד כהן:

אז בוא נחזור ל 1985-הוקמה אורנית .אני מדבר איתך על שנה,

שנתיים אחרונות.

מר דורון טישלר:

השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול זה ,ניר ,מדוע עד היום בעצם

לא התכנסה ועדת ביטחון של היישוב ,בשביל לשבת ולעשות סיעור מוחות בנושא של הביטחון
ביישוב?

מר ניר ברטל:

אני אתייחס לזה בהמשך ,ברשותך ,כשנסיים פה את ההצגות של

הדברים .עוד משהו לרמי?

מר בועז בגריש:

אני רוצה לשאול ,ועכשיו לפרוטוקול .באיזה אישור ושל מי נתנו

לעתודות לסגור את דרך הביטחון?

מר רמי לב ארי:

באישור שלנו.

מר בועז בגריש:

איך אתה נותן כזה אישור?
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מר ניר ברטל:

קודם כל ,אני מחדד אותך ,מה זה עתודות? מי שסגר זה קבלן של

המועצה.

מר אלעד כהן:

מה זה משנה? אבל ראיתם -

מר בועז בגריש:

אתה סוגר דרך ,עם שערים משני הצדדים? כאילו דא? אתם באים

ואתם אומרים 'יש בעיה' .ואתם מוסיפים על הבעיה הזאת ואומרים 'כן ,זה בסדר .אנחנו אישרנו
את זה' .מי מאשר ללכת לסגור את זה? דוד ,אני שואל אותך ברצינות.

מר ניר ברטל:

רמי ,בסמכות מי לסגור דרכי ביטחון ביישוב?

מר רמי לב ארי:

בסמכות הצבא ,בעיקרון הרבש"צ ,הקב"ט .הסמכות היא -

מר בועז בגריש:

למה? באיזה מקרה מותר לו לבוא להחליט שהוא סוגר את דרך

הביטחון? כי מישהו רוצה לבנות שם?

מר רמי לב ארי:

לא סגר... .

מר רמי לב ארי:

תקשיב רגע .אפשר מקצועית להראות לי  ...פוליטיקה .הכל בסדר.

מר בועז בגריש:

זה לא פוליטיקה .זו שאלה -

מר אלעד כהן:

אם חלילה היה קורה שם אסון –
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מר דוד כץ:

תיאמנו את הגדר  ...בעזה יש שערים .הג'יפ  ...מגיע ,הוא פותח ,יורד

הגשר מהג'יפ ,עם צרור מפתחות מאוד גדול .פותח את השער ועולים על הציר .נכון ,אותו דבר נעשה
כאן .הסיור ,יש לנו מפתח של שני ,היה ,עכשיו זה פתוח ,לא צריך את זה בכלל .שני שערים ,עם
מפ תח .הוא נכנס ויוצא .דרך אגב ,לפרוטוקול ,יש דרך אגב עוד שער כזה ששייך לאדם פרטי ,שסגר
את השער הפרטי שלו .כי זה שלו .כי זו אדמה שלו .וגם הוא נתן מפתח לסייר .כשהוא רוצה הוא
פותח ,כשהוא רוצה הוא סוגר .מאוד פשוט .זה לא ,שוב ,מה שנראה חיצונית ,זה מאוד נחמד .גם
א ני ,ברגע הראשון שראינו את זה קפצתי .אבל ברגע שאתה מבין את המציאות,

מר אלעד כהן:

איזו מציאות? יכולת להגיד לו גדר לפני הזה .מה עשית? חסכת לו

עלויות על חשבון הביטחון .בוא ,בוא ,אי אפשר להתפלסף יותר מדי .היית בא ואומר לו 'אדוני',
סליחה (מדברים ביחד) למה הוא עשה את זה?

מר דוד כץ:

אם היה לנו  ...של הגדר בעזה ,לא הייתי שואל ...

מר אלעד כהן:

הוא עשה את זה כדי לחסוך בחלק מהגידור שם .זה ברור .ומי

הפסיד ומי הרוויח? אתה הפסדת והוא הרוויח ,מאוד פשוט.

מר ניר ברטל:

זה השלב שאנחנו זה .שנייה אחת .תרשה לי להאריך בעניין הזה.

רמי ,היו לנו ,במבחן התוצאה עלה קודם שביקרו שבעצם נעשו פעולות אבל הם לא השפיעו .במבחן
התוצאה ,הסגירה של דרך הביטחון הזאת השפיעה במשהו על ביטחון היישוב?

מר רמי לב ארי:

לא ,לא השפיע .אני יכול להגיד דבר אחד .אתה עורך דין .אתה יודע

יפה מאוד שאתה חייב להיות -
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מר אלעד כהן:

אין בעיה .היית מגדר אותו לפני הכביש.

מר רמי לב ארי:

שנייה .אתה חייב לגדר -

מר אלעד כהן:

לפני הכביש.

מר ניר ברטל:

אלעד ,יש לכם כל כך הרבה דברים אחרים שאתם יכולים לעשות

עליהם סיבוב.

מר אלעד כהן:

אנחנו לא צריכים .עושים עליכם סיבוב ,איך אומרים? התושבים

עושים עליכם -

מר ניר ברטל:

אז למה אתה מוטרד?

מר אלעד כהן:

יש דברים שמטרידים אותנו .תאמין לי ,מלאכתם של צדיקים נעשית

על ידי אחרים .ותמשיך עם הזחיחות שלך ,אז אתה יודע לאן אתה תוביל .זה בסדר .הכל בסדר.
כולם מרוצים עד השמים ממך.

מר ניר ברטל:

אז מה אתה קופץ?

מר אלעד כהן:

אני לא צריך לקפוץ .אני יושב ומסתכל בהנאה .בוא ,רצית לשאול

משהו ,רמי?

מר רמי לב ארי:

אתה עורך דין .אתה יודע שאתר בנייה חייב להיות מגודר.
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מר אלעד כהן:

למה לא גידרת אותו לפני הדרך ביטחון?

מר רמי לב ארי:

אתר בנייה חייב להיות מגודר .כאשר נוסעים שם כלים כבדים כמו,

לא יודע איך קוראים להם ,הג'ונסונים האלה והשופלים האלה ,אתה לא יכול להרשות לעצמך מצב
שבו בן אדם שלא קשור לאתר הבנייה ייכנס לשם.

מר אלעד כהן:

אני מדבר על גידור שצריך היה להיעשות,

מר ניר ברטל:

לא ,לא ,שנייה .אתה תפסיק .זה לא פה דיון משפחתי ואתה לא ,כל

אחד ידבר מתי שהוא רוצה .שאלתם שלוש פעמים על הגדר הזאת .קיבלתם את התשובה .תודה
רבה .אם היא מספקת או לא ,זאת התשובה .די ,יש גבול.

מר בועז בגריש:

תודה רבה לכם .אני עוזב את הדיון.

מר ניר ברטל:

בבקשה.

מר בועז בגריש:

אם זאת התשובה שלך ,אני מודיע לך ,אני לא אקבל תשובות כאלה

בשום פנים ואופן .אתה לא תגיד לנו ,כשאנחנו מעלים את העניין הזה ,שזה עניין של פוליטיקה .ואם
אתה סוגר את דרך הביטחון ואנחנו עושים דיון ביטחון ומגיעים לפה כמו דמיקולו ,בלי נתונים
לבוא להציג את הדברים ,אם יש לכם דברים תבוא תציגו אותם.

מר ניר ברטל:

אתה קיבלת עכשיו פה סקירה של שעתיים.
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מר בועז בגריש:

אני הבנתי .אבל אף אחד לא בא פה באמת עם מספרים לשים את

הנתונים .ואם זאת התשובה שאתה כראש מועצה נותן ,ואני מודיע לך ,לא פופוליסטיקה ולא שום
דבר אחר ,אם זאת התשובה שלך ,לי אין מה לעשות פה.

מר ניר ברטל:

הבעיה היא לא השאלה .הבעיה היא ,תודה .רמי ,עוד משהו? אחלה,

תודה .אלי.

*** מר בועז בגריש עוזב את הישיבה ***

מר אלי טובול:

לגבי מה שציינתם ,לגבי ההתפרצויות ,באמת היו פה  27התפרצויות.

מר ניר ברטל:

עשרים וכמה?

מר אלי טובול:

.27

מר אלעד כהן:

נכון לאיזה תאריך?

מר אלי טובול:

עד היום.

גב' אורנה רייטר:

עד היום ממתי?

מר ניר ברטל:

מתחילת השנה.

מר אלי טובול:

ההתפרצויות מתחלקות לכמה סוגים .כמו שציינתי ...יש את
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הפריצות שאנחנו יודעים שזה בגדר .ויש את הפריצות שהיו לנו בערב חג ,שנגנב פה נשק .ויש את
הפריצה שבה  ...כספת .הפריצות האלה הן פריצות שאנשים ידעו ,באו למטרה מוגבלת ,נכנסו
ויצאו*.נמחק עקב בטחון בידע .חלקם נכנסו דרך השער .אני יכול להגיד לכם שיש עלייה בכל הגזרה.

מר ניר ברטל:

מה הכוונה? מה זה כל הגזרה? מה הגזרה?

מר אלי טובול:

כל מרחב שומרון .כל המרחב שאני עובד פה ,מרחב שומרון ,יש

עלייה בכל הגזרה .יש לי פה את היישובים -

מר דורון טישלר:

כן ,אבל קשה להשוות את זה ,תקן אותי אם אני טועה .כי אנחנו

בתוך הצד של ישראל ,נקרא לזה .ושומרון נמצאים בתוך יהודה ושומרון .אז זה קצת שונה ,לא?

מר אלי טובול:

אני מדבר איתך בין היישובים של מרחב שומרון ,ש ...שהם מחוץ

לגדר ,כביכול .גם שערי תקווה.

מר ניר ברטל:

מה קורה שם?

מר דוד כץ:

גם אלפי מנשה .אלפי מנשה ,כמה עלו השנה? שנה שעברה היו

ארבע .כמה השנה?

מר אלי טובול:

אלפי מנשה ,שישה כרגע.

מר דוד כץ:

.50%
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מר אלי טובול:

שישה עד ה.2.6-

מר אלעד כהן:

זה ההסבר שלך לתושב?

מר ניר ברטל:

שנייה ,אלעד ,אלעד.

מר אלעד כהן:

לא ,אני מנסה להבין .מה אתה רוצה להגיד לתושב?

מר ניר ברטל:

אלעד ,זה תדבר עם אלי -

מר אלעד כהן:

לא ,אתה אומר .וואלה .50% ,מה אנחנו אמורים להסיק מזה כאילו?

נניח שאני תושב,

מר דוד כץ:

אין לי מושג מה אתה צריך להסיק מזה.

מר אלעד כהן:

נניח שאני תושב .לא חבר ,כלום .מה אני אמור עכשיו ,לצהול?

אחרים סובלים ,הרי לא סתם נאמר 'צרת רבים נחמת טפשים'.

מר ניר ברטל:

אלעד ,מה אתה רוצה? לאן אתה רוצה להגיע?

מר אלעד כהן:

לא ,אני מנסה להבין כאילו ,עם איזה מסר את היוצא .אני שואל

אותך ,אתה אחראי על הביטחון ,לא אני .אתה אחראי על הביטחון .אם אני הייתי יושב שם ,אני
הייתי מקבל את הביקורת ,ואז יכול להיות שהייתי עושה או לא עושה דברים אחרת .אבל אני לא
שם.
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מר ניר ברטל:

היו לך עשר שנים ,לא עשיתם שום דבר.

מר אלעד כהן:

דוד ,דוד ,עובדתית התפלספתם הרבה לפני הבחירות ,והבאתם

תוצאה גרועה אחרי הבחירות .אלו העובדות .אז במקום לבוא מלמטה ולהגיד 'סליחה ,בלבלנו את
המוח לפני',

מר ניר ברטל:

אלעד ,נו ,בחייך.

מר אלעד כהן:

אז מה אתה בא לתרץ עכשיו? מה ,אני לא מצליח להבין .מה זה

אכפת לי שביישובים אחרים זה גדל.

מר ניר ברטל:

תודה .תודה .אלעד ,אלעד,

מר אלעד כהן:

תגיד לי ,ואת אשתו זה מעניין שאחרים סובלים? תושב שדרות

שיורדים לו קסאמים על הראש מעניין שגם על אשדוד זה יורד? איזו מין תשובה זו בכלל? טוב
שאתה אומר את הדברים האלה פה ולא לתושב .אם אני הייתי תושב -

מר ניר ברטל:

אתם שעה צועקים ,שאתם החרבתם פה את כל מרכיבי הביטחון

במשך  10שנים,

מר אלעד כהן:

שמענו עליך ,ניר ברטל .שמענו עליך.

מר ניר ברטל:

לא ... ,לצעוק -
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מר אלעד כהן:

אני רואה .אני רואה.

מר ניר ברטל:

והעשייה שלך לקחה כסף של פיקוד העורף לדברים אחרים,

מר אלעד כהן:

אני רואה איזה תוצאות הבאת .אני הייתי מצפה לראות הקטנה

משמעותית של היקפי המקרים .בפועל התוצאה היא אחרת .המספרים מדברים בעד עצמם .עוד
שנה שנתיים יהיה קיטון ,תגיד 'הנה ,הצלחתי להשיג את זה' .אבל קצת צניעות .לבוא ולהגיד
ביישובים אחרים זה עלה אז אני בסדר? אבל זה מה שנובע מהדברים!

מר ניר ברטל:

לא ,זה מה שאתה מבין מעצמך .אתה יכול גם ללכת .תגיד ,נו ,מה

עובר עליך ,אלעד? בחייך ... .אני שמעתי טוב מאוד ושמתי לב טוב מאוד,

מר אלעד כהן:

מה זה מעניין אותי במרחב מה קורה בכלל?

מר ניר ברטל:

אני אותי מעניין מה קורה במרחב.

מר אלעד כהן:

למה זה מעניין?

מר ניר ברטל:

עכשיו אתה שואל שאלות יחסית עם טעם.

מר אלי טובול:

טוב ,תנו לי לסיים .אני לא נכנס  ...תנו לי לסיים עכשיו.

מר אלעד כהן:

זה לא פוליטיקה.
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מר אלי טובול:

אני באתי  ...משמונה בבוקר .באתי כי זה חשוב לי .אז תנו לי

בבקשה לסיים .אני אומר לכם שהמשטרה פה משקיעה כוחות .לא שכולנו יודעים ,ולא תמיד כולנו
יודעים ... .שגם היה פה מארב .מעבר לזה המשטרה השקיעה פה אמצעים טכנולוגיים שאני לא
אפרט ,ומי שיודע יודע .יש לנו את האיש של הטכנולוגיה .הוא נמצא פה פעמיים בשבוע ומשקיעים
פה מעל ומעבר כי נכנס ממ"ר חדש .אני יכול להגיד לך ,דורון ,שהוא מכיר אותו.

מר ניר ברטל:

מה נכנס חדש?

מר אלי טובול:

ממ"ר .מפקד מרחב חדש .שהוא מבחינתו ,אתה יודע ,על סדר היום.

והוא מנסה כמה שיותר למגר את זה .צריכים להבין שעם כל הכבוד לאורנית ,חוץ מאורנית יש לנו
הרבה יישובים .ומה שאמר רמי ,לגבי  ...משטרתית ,זה משהו שהוא בעיה ורעה חולה .אני אומר לך
שאם אני עוזב את המחסום ואני אהיה פה מחר ,ביום חמישי ,אתה יכול לראות ביום שישי הודעה
שנתפס בטוח איזה משהו .אתה יכול לשאול ,תמיד יש פה  ...שאנחנו עובדים פה .או רביעי ,או
שישי לילה ,נתפס .ואני בחודש האחרון תפסתי פה שני סוחרים עם כמויות גדולות שאנשים הזמינו.

גב' אורנה רייטר:

אני חיה בסרט .חשבתי שיורד גשם.

מר אלי טובול:

ניידות המשטרה שנכנסות לאורנית ,אני יכול לספר שזו רעה חולה

שאני אומר לך את זה .ניידת משטרה ,אם אין אירוע פה ,יכולה לא להיכנס כל הלילה ,כי יש לה
אירועים בכל הגזרה .על כל אזור אורנית ,שערי תקווה ,אלקנה ,יקיר ,פדואל ... ,זהב ,נמחק עקב
בטחון מידע אני גם כן בניסיון שלנו עם התושבים ,ביקשתי מהם ,כן ,עניתי כמה דברים לתושבים.
'אתה תעזור לנו ,שאנחנ ו נעזור לכם' .עירנות .אני אומר לך שבתל אביב ,ברגע שיש פורץ ,ישר
מדווחים .פה אין אירוע שמישהו ,ניסו להיכנס אליה הביתה ,היא קמה ,התעוררה ... ,הלכה לישון.
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בבוקר היא שמעה שפרצו לשכן .אפילו לא התקשרה למוקד  .100ועוד כמה מקרים שאנשים פרצו
להם לבית .הולכים להתפלל  ,הולכים לזה ,מדווחים בשמונה בבוקר .אז אתם צריכים לעזור לנו.
להבין שגם כן יש אחריות של התושבים ואני אומר את זה בכל שיחה .יותר טיפה מגיע עד לבית
שלכם .אם זה אנשי מקצוע להביא תריסים .אני אמרתי לאנשים .יש לך תריס שהוא ישן ,תביא בעל
מקצוע .הוא עושה לך  ...בפני ם ,פורץ הכי טוב לא יכול לפרוץ לך לבית .יש דברים שאנחנו צריכים
להבין ,אתם צריכים להבין שאתם גם צריכים לעזור לנו וגם לעזור לעצמכם.
המשטרה עוד פעם ,סדר העדיפויות הכי גבוה זה התפרצות .אני יכול להגיד לכם כשבאתי
להתפרצות כשהייתי שוטר חדש ,דבר ראשון שנתקע לי בראש ,אישה אומרת לי 'כאילו אנסו אותי',
וזה נתקע לי בראש ,וזה נכון .אני בא למשפחות ,אני רואה אנשים ,ואני יכול להגיד לך שזה היה בגל
של התפרצויות ,ראיתי אנשים מפוחדים .וזה כואב וזה קשה .אבל צריך פה לגייס את כולם .אני
אומר לכם את האמת .אני אומר את זה כצופה מהצד .לעזוב את הפוליטיקה ,לעזוב הכל .גם אני
אומר לתושבים שבאו לבכות לניר .בואו תתנדבו' .לא ,אנחנו לא יכולים להתנדב' .אז מה אתם
מצפים? בו או תתנדבו ,אני אומר לכם .בזמנו היו פה שלושה שוטרים עם  100מתנדבים .אם אני
אומר לכם שאם אני מוציא כל ערב שתי ניידות ,הפורצים לא יהיו פה .אני אומר לכם .הפורצים
יראו כחולים ,לא יבואו .וסטטיסטית ,כשיש פה משטרה ,כשיש פה כחולים ,אז הפריצות יורדות
ברמה .אני אומר לכם .תשאלו בנירית ומתן .שם גם כן אותו דבר .כשלא פורצים פה ,הם באים
לשם .כשאין שם משטרה ,הם באים לפה .הם פשוט יושבים על הגדר .איפה שאין נוכחות
משטרתית ,הם באים .אז תדעו לכם שמבחינת התושבים ,זה בסדר העדיפויות שלנו .גם של הממ"ר.
ואני יכול להגיד לכם משהו לא פו רמאלי .הקצינים שלנו ,כל התפרצות שיש באורנית ,בוכים לי כבר.
'הממ"ר יתלה אותנו' .הם יודעים .אני אומר לכם שאחרי ארבע התפרצויות האחרונות שהיו ,יש פה
פעילות מאסיבית .גם מודיעינית .ואני יכול להגיד לכם שאני אישית עברתי בין בית לבית ,פריט
שמצאנו ,על מנת לראות אם ז ה שייך להתפרצויות ולעשות אחד ועוד אחד .אז יש פה פעילות .אל
תחשבו שכאילו אם המשטרה לא נמצאת פה ,אתם לא רואים אותה ,אז המשטרה מזניחה את
אורנית .אורנית זה יישוב שמאוד חשוב לנו .ויש כמה דברים שגם אנחנו צריכים להבין .יש פה הרבה
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יחידות דיור .אני אומר לכם ,אני כ שאני יוצא ממחסום בכניסה לאורנית ,אני לא מאמין מי גר
ביישוב .אנשים לפה ,יש פה ,אני ציינתי  ...יש פה עברייני מין שגרים פה ,יש פה הרבה פושעים
שגרים פה .אף אחד לא יודע .אני קיבלתי הודעה מרכז מודיעין של משטרת ראש העין שיש פה יעד
שלהם .אם הוא לא היה אומר לי את זה לא הייתי יודע .למה ,הוא השכיר יחידת דיור .משלם לאותו
בחור את הזה .לא רשום בגני ילדים ,לא רשום כלום .והוא יכול לפרוץ לנו פה לכל היישוב ,אף אחד
לא ידע.
אז אני חושב שאנחנו נעשה שיעורי בית גם בתוך היישוב .אני מדבר פה גם בתור שוטר וגם אחד
שחשוב לו פה .אני א ומר לכם .אני ,כל פריצה שיש ביישוב שהיא מהבוקר ,הפרצוף שלי יורד ,כי זה
חשוב לי .גם בשביל שלאנשים תהיה פה איכות חיים וזה חשוב .איכות חיים נעימה לכולנו .גם
להגיד לאנשים עירנות .אתם רואים משהו חשוד .אני אומר לכם שבזמן האחרון זה עלה .רואים
רכבים חשודים ,תדווחו .היה לי אירוע שגנבו רכב בתחילת שנה .באו שני נערים ,נכנסים הביתה,
בגיל  , 18ראו את הרכב .הסתובב ברחוב רבע שעה .למה לא הלכתם למשטרה? לא שמנו לב .צריך
לחדד את זה .לא בושה להגיד לתושבים שיש פה גל של התפרצויות .שיהיו יותר עירניים .שאם הם
שומעים רעשים ,שילכו למוק ד משטרה ולא יחכו עד שהם הולכים להתפלל וחוזרים בשעה תשע
בבוקר ואנחנו מגלים שיש ארבע התפרצויות .אם יש עוד שאלות ,משהו ,אתם יכולים לשאול.

גב' קרן פנקר:

עד היום תפסו מישהו? יודעים שזו כנופיה מסוימת?

מר אלי טובול:

אני יכול להגיד לך שעד היום ,מה שהיה זה שתפסו מוכר טלפונים

באזור קלקיליה ,שקנה פלאפונים מצד שלישי .מישהו אישי שגנב פה ,עדיין לא תפסו.

גב' קרן פנקר:

אז אף אחד מכל ה 24-שהיו,

מר אלי טובול:

 27מקרים ,לא.
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גב' קרן פנקר:

לא נתפס.

מר אלי טובול:

נמחק עקב בטחון מידע .ואני אומר לכם שיש עבודה .אבל גם עירנות

של האנשים שנמצאים פה ,יכולה לסייע לנו ולעזור .ולא להתבייש ,אני מעדיף שסייר יהיה פה עשר
פעמים בלילה ולא יהיה כלום מאשר שיהיה משהו והסייר לא יהיה פה .אני יכול להגיד לכם
שהמלצנו על כמה דברים ,כמו מה שאמר זה .שאנחנו שמים פה כל מיני אמצעים שיכולים לעזור
לנו .וזה עוזר .כמו המגדלורים .שזה עובד פתאום בכל הארץ.

מר ניר ברטל:

מה זה מגדלורים?

מר אלי טובול:

זה הצ'קלקות .שעוזרות.

גב' אורנה רייטר:

*נמחק עקב בטחון מידע

מר אלי טובול:

כן .כחול .גם אני ,כשאני הולך ואני שוטר ,ואני עם אלה שבאוטו

ואני רואה מרחוק כחול ,זה מרתיע .אין מה לעשות .אבל חשוב להבהיר לתושבים,

מר אודי וילד:

בהקשר הזה אולי .יש איזה מכנה משותף שאתה יודע היום לבוא

ולהמליץ לאנשים ,לצורך העניין ,תאורה מסביב לבית ,מצלמות על יד הבית? זה דברים שבמקומות
שפרצו זה לא היה?

מר אלי טובול:

לא שלא היה .היה בן אדם שהיתה לו אזעקה בבית והוא לא הפעיל

אותה בבית.
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מר אודי וילד:

טוב ,זה כשאתה ישן אתה לא מפעיל.

מר אלי טובול:

איך?

מר אודי וילד:

כשאתה בתוך הבית אתה לא -

מר אלי טובול:

למה לא?

מר אודי וילד:

אני לא חייב.

מר מוקי בוכמן:

לא עניין של חייב .דלת הבית פתוחה ,לא נעולה 90% .מהפריצות היו

ככה .לא היתה שבירה( .מדברים ביחד) באו לחלון ,מנסים להזיז .לא זז ,הלכו לבית השני .לא באו
עם מברג לשבור .דלת הכניסה פתוחה 90% .מהפריצות שהיו פה ,בשנים האחרונות ,חוץ מהאחרונה
שהיה בה -

מר אלי טובול:

היה עם מברג( .מדברים ביחד) ברוב הבתים באורנית ,זה שני

מפלסים .קומה ראשונה זה סלון וזה .קומה שנייה זה  ...בדרך כלל נכנסים לקומה הראשונה.
פותחים ,קוראים לזה שיטת  ...פותח ,יוצא .פותח ,יוצא .אני אומר שבחלק מה ...הם הסתובבו
ברחוב ,נכנסו לבתים .מה זה סגור? עברו לבית הבא.

מר ניר ברטל:

דורון ,תעדכן את בועז אחר כך .שבסוף זה כן  ...אלי ,מה תפקידך

ביישוב?
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מר אלעד כהן:

חבל שאתה לא רואה את העדכון שהוא מעביר לנו .ימים יגידו.

מר ניר ברטל:

מה הגדרת התפקיד שלך ביישוב? כמה זמן מהשבוע שלך אתה פה

באורנית? כמה זמן במקומות אחרים?

מר אלי טובול:

אני בעיקרון התפקיד שלי זה להיות שוטר קהילתי ביישוב .ולתת

שירותי קהילה ומשטרה ביישוב .בדרך כלל אני נמצא פה חמישה ימים בשבוע .אלא אם כן יש לי
קורסים ,כמו שבוע שהיה לי יומיים אימון ,זה חלק מהשגרה .אז לא הייתי פה .אתמול והיום לא
הייתי פה .לתת שירותי משטרה .ואני יכול להגיד לכם ששוטר אחד פה לא מספיק .בעבר היו פה
שלושה שוטרים .ואני אומר לכם שאני קורס .ואפילו באחד מהמקרים אמרתי למפקדים שלי ,אם
אתם לא באים לעזור לי פה ,אני לא יכול להישאר פה .כי הלחץ פה הוא קשה .יש פה הרבה אירועים
של סכסוכי שכנים ,הרבה אירועים של חסימות חנייה .הרבה אירועים של עבירות תנועה .אני יכול
להגיד לכם שרק על בית ספר שחקים ,אני כל יום מקבל טלפון .ואם אני לא נמצא שם ,אז יש שם
תוהו ובוהו .שנה שעברה זה היה בגוונים ,אז סידרתי את זה .השנה זה בשחקים ואני במלחמה .עוד
פעם.

גב' קרן פנקר:

סידרת יפה ,אני חייבת לציין.

מר אלי טובול:

עכשיו אני צריך לעבור לשחקים .ויש פה עבירות ,אני אומר לכם .אני

מתחלק להרבה דברים .אני לא צריך לעשות פה הכל.

מר ניר ברטל:

מה הם שלושת הדברים שהכי יכולים לעזור לך בעבודתך?

מר אלי טובול:

מתנדבים זה קודם כל .שיבואו מתנדבים .כשיוצאת ניידת בערב
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לעבוד ,זה עוזר .אם יהיה פה גישור ,דרך אגב ,פעם עבדו על זה שיהיה פה גישור .יש פה סכסוכים
בכמויות מטורפות .אני אומר לכם .אני עבדתי בהרבה יישובים .היישוב הזה ,ריבים וסכסוכים .ועל
שטוי ות ,באמת .שטויות .סכסוכים לא מעניינים .לפעמים אני פסיכולוג .היה לי מקרה על עץ של
השכן שנמצא אצל השכן .ועל ידי פוליטיקה ,הרבה פעמים זה פוליטיקה וניסיון .שאתה בא ,יושב
עם הצדדים ,אומר להם אם צריך ,אני יכול להגיד שאני פועל בקטע פלילי .אני יכול להגיד לכם
ששיתו ף הפעולה עם הפקח פה ברמה טובה .עם שני הפקחים .אנחנו עושים פה אכיפה .ומשתדלים
כמה שיותר לתת שירות לאזרח .אבל באמת ,שוטר אחד פה -

גב' קרן פנקר:

במי זה תלוי ,שוטר נוסף?

מר אלי טובול:

זה לא יהיה .כי ניסינו לעשות מהלך.

מר ניר ברטל:

היא שאלה החלטה של מי זה .שלי?

מר אלי טובול:

לא ,לא .ניסינו מהלך ,לעשות פה שיטור... .נכנסו לתפקיד .ישר אמרו

מהמשטרה אין תקנים ,זה לא יהיה .סתם דוגמה .אם נלך לאריאל .לאריאל יש שיטור רגלי ,שזה
חמישה שוטרים .שהתפקיד שלהם זה להיות שיטור רגלי .קודם כל הם מסתובבים ברגל.

גב' אורנה רייטר:

כמה תושבים יש באריאל?

מר אלעד כהן:

.20,000

גב' קרן פנקר:

זו פונקציה של כמות תושבים?
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מר אלי טובול:

כן ,כן .פונקציה -

מר ניר ברטל:

שם יש שוטר קהילתי .יש שם שיטור רגלי ויש שיטור עירוני.

גב' אורנה רייטר:

יש לי שאלה ,לא לגבי השיטור הקהילתי .דווקא לגבי אותה ניידת

שתסתובב פה .אם יש פה כזה מתח וכל כך רוצים לעשות ,למה לא עושים פה ניידת שתרתיע?

מר אלי טובול:

אני אגיד לך למה .קודם כל אני אגיד לך -

מר אלעד כהן:

זו לא החלטה שלו.

גב' אורנה רייטר:

לא ,לא ,אני שואלת מה  ...יכול להיות שמישהו מהמועצה -

מר אלעד כהן:

ראש המועצה ...

מר אלי טובול:

אני יכול להגיד לכם שזה הגיע עד לממ"ז.

גב' אורנה רייטר:

מי זה ממ"ז?

מר אלי טובול:

מפקח המחוז .שהוא נכנס והוריד למטה .אבל עוד פעם ,אתם

צריכים להבין .שמרגע שיש אירוע פח"עי ,אז האירוע הפלילי פה הופך להיות פחות זה .שולי .כי כמו
שהיום הרכז היה צריך לבוא לפה .נכנס מידע של נשק ,אחד הדברים .הוא אמר לי 'תשמע ,אני
מצטער ,רבע שעה ,אני לא יכול להגיע'.
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גב' אורנה רייטר:

השאלה אם ראש המועצה פונה לממ"ז ,יש אפשרות שלפחות

בתקופה הקרובה ,בתקופות לחוצות ,בחג הקורבן ,בחג ההוא ,שתהיה פה משטרה?

מר אלי טובול:

אני יכול להגיד ,פנו ,גם כששלומי פנה וגם שניר פנה ,כן .אבל אתם

צריכים להבין שזה בעייתי .כי אם יש לי פה  24יישובים ,אז אני לא יכול לתת כסף רק לאורנית .כי
כמו שבאורנית פורצים לי ,יש לי עכשיו גל של פריצות בא"ת אריאל .ב-א"ת אריאל ,ב-א"ת  ...כל
יום עולים שניים ,שלושה רכבים.

גב' אורנה רייטר:

אני מבינה מהדברים שזה עניין של לחץ .אוקיי .עניין של דרישה.

מר אלי טובול:

בדיוק .לא ,לא רק של דרישה.

גב' אורנה רייטר:

בעיקר .אבל זה גם.

מר אלי טובול:

אורנה ,אורנה ,את צריכה להבין –

דובר:

יש שמיכה קצרה .לא יעזור  ...אין מי שיבוא.

גב' אורנה רייטר:

אז צריכים למשוך אותה לכיוון שלך .כן ,למשוך ,למשוך ,שיהיה

כמה שיותר.

מר מוקי בוכמן:

לא ,אבל מה שהוא צריך ומה שהוא אמר קודם זה שצריך פה יותר

מתנדבים שיהיו.
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גב' אורנה רייטר:

את זה הבנתי .צריכים לסגור את הבית ,צריכים מצלמות,

מר דוד כץ:

לא ,זה לא נכון ... .שונים לגמרי .כשיש מתנדבים ,היום במשטרת

אריאל עומדות ניידות ריקות .עומדות .אף אחד לא נוסע עליהן .למה? זה עניין למתנדבים .איפה
שיש מתנדבים ,זה הולך לשם .יהיו כאן מתנדבים יותר מ ,20-אז יבואו לפה.

גב' אורנה רייטר:

טוב ,אז ועדת ביטחון ,שתגייס מתנדבים.

מר אלי טובול:

 ...אין כל יום ניידת משמרת.

גב' אורנה רייטר:

ועדת ביטחון ,להרים קול קורא ,לגייס מתנדבים.

מר אלי טובול:

אורנה ,כשהיו פה  6,000תושבים ,היו פה  1,000מתנדבים .היום יש

לנו  ...עם כמעט  12,000תושבים ,יש פה אולי  26שמתוך ה 26-יש לי אולי מחצית שהם רציניים.

גב' אורנה רייטר:

בסדר ,אז זה משהו לעבודה.

מר ניר ברטל:

אלי ,עוד משהו?

מר אלי טובול:

לא.

מר ניר ברטל:

מוקי ,אתה רוצה גם להגיד משהו? כמה זמן אתה הרבש"ץ של

היישוב?
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מר מוקי בוכמן:

 16שנה כמעט.

מר ניר ברטל:

נראה לי הכי פז"מניק פה ,לא?

מר מוקי בוכמן:

כן.

מר ניר ברטל:

תן לנו פרספקטיבה.

מר מוקי בוכמן:

אני מדבר על ההיסטוריה ,כי קודם זה עלה פה .אז ב ,2001-עוד לפני

שהיתה פה גדר הפרדה ,היה לנו מטען צינור שהסיור גילה אותו ,דווקא באזור של ינאי שם ,החדש.
חודש אחרי זה הסיור עלה על מטען  ...עד לפני שהיתה גדר הפרדה ,זאת היתה חוליה מבית אמין,
שתפסו אותם .זה היה כמובן מאולתר ,אז לא נפצעו .משהו ברגל ,אבל לא היה קשה.

מר אלעד כהן:

לכאורה יש איזה מיתוס של קטיעת רגל.

מר מוקי בוכמן:

לא קטיעת רגל .הוא נפצע ברגל ,אבל .המזל שלו שהוא ישב על

(מדברים ביחד) היום הנושא של השב"חים פה ירד משמעותית מאוד .יש עוד ,לא שלא עוברים ,אבל
בודדים פה באזור שלנו כמעט ובכלל לא.

מר דורון טישלר:

אז מי אלה שיושבים כל ,מאושרים פה כי הם בכניסה ליישוב... .

מר מוקי בוכמן:

לא את השער הזה .את השער הזה לא פותחים .יש למטה את השער

הצהוב ,שמשטרה צבאית פותחת .נבדקים ואז הם עולים לפה והולכים לעבוד.
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מר דורון טישלר:

עולים במקביל לגדר של היישוב ,בין החומה לגדר של היישוב.

מר מוקי בוכמן:

יש גם שני רכבים בנתיב ,שמסיעים אותם לשער פה .אז ירדו

משמעותית .יש היום יותר חדירות בצד הדרומי ,מול ראש העין .רוצים לעשות ,יש הרבה שעוברים
בשער צבאי ,גם כן זה נקרא  ,166אבל ליד אלקנה ,שרובם זה עם תסריחים ,שיש להם אדמות פה.

מר ניר ברטל:

מה זה תסריח?

מר מוקי בוכמן:

זה אישור כניסה לישראל ,זה אישור מעבר לחקלאי ,שהם עוברים.

אבל לפי איך שהם לבושים הם הולכים לעבוד בתל אביב ,או אני לא יודע איפה .אז עכשיו רוצים
לעשות מבצע ,עם משטרת ראש העין ,כי אם אנחנו תופסים אותם פה במסוף ,אי אפשר לעשות להם
כלום .זה נקרא שטחים .צריך לתפוס אותם מפאק סיבל ואילך .משם אם נתפוס אותם ,אז -

מר ניר ברטל:

אוקיי .משהו לדיון של הערב לעניין הפריצות? כי היתה אחת

הטענות שבעצם כל חדירה ליישוב של הגדר והתפרצות לבית ,אנחנו לא יודעים לפני כן אם זה פלילי
או פח"עי.

מר מוקי בוכמן:

אנחנו לא יודעים .יודעים בדיעבד.

מר ניר ברטל:

אתה בתור רבש"צ שנמצא פה בהוראת הצבא ,מה אתה עושה? מה

תפקידך בכוח לטפל בזה? מה הכלים שיש לך? מה הגדרת התפקיד שלך?

מר דוד כץ:

דבר על התהליך .קיבלת אתמול פריצה ,מה אתם עושים?
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מר ניר ברטל:

לא ,לפני הטיפול .במניעה.

מר אלעד כהן:

הבעיה היא שבדרך כלל הם שומעים על זה אחרי.

מר מוקי בוכמן:

תמיד זה אחרי .הלוואי וזה היה באותו רגע.

מר ניר ברטל:

מוקי ,קודם כל מה עושים בשביל -

מר מוקי בוכמן:

אני אענה על הכל .הפריצות בדרך כלל ,אלעד ,תשמע גם אתה,

הפריצות בדרך כלל זה בין שתיים לארבע בבוקר ,בשעות האלה שנכנסים .אנחנו שומעים על זה
בשבע ,שמונה בבוקר .תלוי מתי .שש וחצי ,זה היה הכי מוקדם ששמעתי .אני כמובן קופץ .אני
מזמין את המ"פ מפה ,חייב להזמין גשש שעושה לי את הגדר .אם נכנסו מהגדר או לא מהגדר .אני
מדבר על השנה ,חוץ מהפעם הזאת שנכנסו מהגדר ,שאנחנו יודעים בוודאות ,בשאר המקרים אין
אינדיקציה שנכנסו מהגדר .אני לא יכול להגיד לך אם כן או לא.

מר ניר ברטל:

מה עושים בשביל למנוע? אתה דיברת על אחרי הפריצה .איזה

פעולות עוד ,אם זה תפקידך ,לא תפקידך?

מר מוקי בוכמן:

דברים שמה רמי דיבר ,אין עוד מה להוסיף.

מר ניר ברטל:

משהו למוקי ,מישהו? רועי ,אתה גם עוסק הרבה מאוד בנושא .תן

רגע סקירה מהצד שלך מה קורה.

מר רועי מוסט:

בשנה האחרונה אנחנו באמת עוסקים המון בנושא הביטחון .בטח
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טיפול בנושא של הפריצו ת .אותי זה מאוד מעצבן לשמוע בבוקר בווטסאפ ,זה מרגיז אותי גם ,ברמה
האישית .עשינו הרבה פעולות ואנחנו הולכים לעשות הרבה פעולות .אני מתחיל מהדבר הכי בסיסי,
זה השדרוג של התנאים לשומרים ביישוב ,שהיה המחסום ,הזרוע שלו יורד בש.ג .אחרי זה תאורה
בש.ג .שעשינו שם .חיזוק עמודים שיכלו ליפול ונפלו כמעט ברחוב הליבנה .מים שעשינו השנה
לקראת החורף הקרוב ועוד ועוד  ...הרבה .אנחנו ממשיכים לעשות .אני יושב עם רמי לא מעט על זה
ונפגשנו על הרבה דברים .ומחפשים רעיונות ולקדם דברים.
אלעד יגיד לכם ,כי הוא הכי ותיק פה בפוליטיקה ,שלצערי הרב ,כל נושא התקציבים שאנחנו גייסנו
וקידמנו אנחנו בתהליכים .למשל  300,000שקל שקיבלנו כבר בינואר את ההבטחה ,לקח לנו שלושה
חודשים,

גב' אורנה רייטר:

למה?

מר רועי מוסט:

לחיזוק נקודת ביטחון.

מר ניר ברטל:

ינואר איזו שנה?

מר רועי מוסט:

.2019

מר ניר ברטל:

לא ,זה הגיע לפני כן .טוב ,לא משנה ,תמשיך.

דובר:

ההבטחה ניתנה ,הוא צודק ,בשנה שעברה.

מר רועי מוסט:

ההבטחה התחילה אז .אבל רק בינואר ,2019
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מר אלעד כהן:

מה זה אז? מתי ניתנה ההבטחה?

מר ניר ברטל:

יולי .'18

מר אלעד כהן:

אה ,יולי  ?'18אתה מדבר על כסף שהגיע בינואר  ,2019שגייסו אותו

ביולי .'18

גב' אורנה רייטר:

לא ,לא הגיע.

מר רועי מוסט:

לא ,לא הגיע.

מר ניר ברטל:

לא ,אלעד .הוא מדבר על כסף עכשיו  ...לנו ביולי  ,2018ורועי הצליח

לממש אותה בינואר  ,2019כי עד אז המועצה לא הצליחה לקחת את הכסף ,להוציא אותו אל הפועל,
ואת זה רועי הצליח לעשות.

מר רועי מוסט:

אנחנו קיבלנו אישור מפיקוד העורף ,לקח לנו כמעט שלושה חודשים

לקבל את האישור ,כי כל הכסף של חטיבת התיישבות מגיע דרך מפרט של פיקוד העורף .שני גופים
שונים ,שני יועצים שונים .זה פ ינג פונג של הלוך חזור .התעכב ,התעכב ,התעכב .אנחנו קיבלנו אישור
לצאת למכרז .פרסום המכרז .אנחנו רק עכשיו ,ב 15-לספטמבר ,אחרי שהמכרז היה שלושה
חודשים באוויר ,היו עוד בקשות להשלמות ,אתה מכיר את התהליכים ,זה שלושה חודשים15 .
בספטמבר בעזרת השם יש לנו מצב לזוכה .אנחנו נבחר זוכה -

גב' אורנה רייטר:

זה למצלמות .זה המכרז למצלמות?
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מר אלעד כהן:

תגיד איזה מצלמות אלו .שלא נסתנוור יותר מדי .מצלמות

מניעתיות .נותנות את האינדיקציה בזמן אמת או בדיעבד?

מר רועי מוסט:

אני אסביר את זה ,כי אני מכיר את הרחש בחש שיש .אני חי אותו.

בנושא הזה ,אנחנו הלכנו למעשה ,ב 15-לספטמבר יהיה זוכה .אנחנו אחר כך נרוץ לבדיקות במשרד,
חזרה לחטיבה להתיישבות .בניגוד לכל משרדי הממשלה האחרים ,חטיבת התיישבות לא נותנת
הרשאה תקציבית לפני המכרז אלא רק אחרי המכרז .אלו הדברים שלהם .אז עשינו מכרז .עכשיו
אנחנו רוצים את ההרשאה .בשאיפה שיקרה מהר .כמו שאתם יודעים ,ישיבת מועצה הבאה תהיה
רק אחרי החגים .נפתח תב"ר .אם הכסף יגיע מהר ,אז אני לא יודע ,אני לא מאמין שההרשאה תגיע
לפני החגים ,אבל אם תגיע ,נעשה את התב"ר .אם התב"ר ייפתח ,תצא הזמנה ,אנחנו אמרנו תמיד
שאם אנחנו נצליח לעמוד ביעד שעד  2019נוכל ,לא ,עד סוף  '19נוכל להתחיל לעבוד -

מר אלעד כהן:

אבל מה? איזה  ...יתווספו?

מר רועי מוסט:

שנייה ,אז נגיד לך מה סגור .יש מפרט מאוד מדויק ,שרמי ישב עם

היועץ ,פיקוד העורף ,מדברים כרגע על שבע ,שמונה מצלמות שכולן הלכו לגדר המערבית ,בניגוד
לדעתו של הצבא .אז שכנענו אותו ואמרנו לו שהבעיה היא מערבית ולא מזרחית .כי הצבא בהתחלה
אמר רק מזרחי ,ולא מערבי .עם כל הכבוד ,כפר קאסם לא מעניין אותם .אבל קיבלנו את אישור
הצבא לשים בצד המערבי .ואז שאלו אותי שאלה ,לבדיקת ,איך זה נקרא?

מר רמי לב ארי:

אנליטיקה.

מר רועי מוסט:

אנליטיקה... ,
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מר ניר ברטל:

תסביר מה זה אנליטיקה רגע.

מר רועי מוסט:

אנליטיקה זו מצלמה יותר ,זו מערכת ,זו לא מצלמה .שיודעת

לזהות בזמן אמת של תנועה למשל ,יודעת להקפיץ כוחות ,יודעת לתת התרעה.

מר אלעד כהן:

מניעה בזמן אמת ,בקיצור.

מר רועי מוסט:

כן ,התרעה בזמן אמת .לא יודע מניעה.

מר דוד כץ:

 ...בזמן אמת .זו בקרה שיודעת ,ברגע שהיא מזהה תנועה ,היא

מתמקדת שם ,ואז תלוי מי רואה אותה.

מר אלעד כהן:

ואם מישהו רואה הוא יכול לרוץ לשם.

מר דוד כץ:

לא ,היא המוקד .אם המוקד הוא מוקד של ...

מר אלעד כהן:

אבל השאלה אם מצלמות כאלה -

מר רועי מוסט:

שנייה ,אז היה לי דיון עם תושבים .שאחר כך כבר היה רחש בחש.

אלו שני סוגי מצלמות .יהיה גם וגם .העלות של לשדרג את המערכת ,זה אלפי שקלים בודדים.
בסביבות  4,000שקל לפי הייעוץ .אז נעשה אותן חלק אנליטיקה ,חלק לא ,לפי החלטת הביטחון.

מר אלעד כהן:

מי יצפה במצלמה? מי יקבל את -
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מר רועי מוסט:

אז שנייה .יחד עם המצלמה אנחנו גם קונים מערכת של שליטה

ובקרה ,שגם רמי מעורב בזה .ושוב ,זה עבר יחד עם רמי ועם יועץ הביטחון שלנו .והשליטה בקרה
הזאת ,לפחות ממה שאני הבנתי וגם ממה שאנחנו מתכננים לעשות ,אנחנו הולכים לשים איזשהו או
טבלט או סמארט -פון ברכב ביטחון של הסיור .וברגע שהמצלמה ,לפי ההנחיות שנעשה ,היא תקפיץ
את הביטחון לשם .כמובן שאנחנו נגדיר גם שקב"ט יכול לקבל ,רבש"צ יכול לקבל ,במוקד שישב.
במקביל אנחנו יושבים עכשיו על מכרז חדש של מוקד .רמי עכשיו שוב ,יושב על ,למרות שהוא מאוד
מורכב ,על מוקד חדש .צריך להיות איזה מכרז חדש .לרענן את כל נושא המוקד הביטחוני שלנו .וזה
הולך לקרות בעזרת השם רק בסוף  .2019יש דברים שלא תלויים בנו.

גב' אורנה רייטר:

מה זה מכרז למוקד? להביא מישהו? זאת אומרת חברה חיצונית?

מר רועי מוסט:

לא ,עשינו הגדרה מסודרת .יש היום מוקד שצופה בנו היום.

גב' אורנה רייטר:

אה ,המבצר.

מר רועי מוסט:

כן ,איזה מבצר כרגע שאנחנו עובדים איתו .ואני לא יודע מי יזכה

במכרז הב א .אבל אנחנו עושים עכשיו מכרז שאנחנו עושים איפיון חדש על כל הנושא של האזעקות,
לחצני מצוקה ,איך קולטים ,מי קולט ,רכב סיור ,שאנחנו רוצים גם מוקד להקפיץ ,יש לנו כל מיני
דברים שהכנסנו ,שלמדנו מה עושים במקומות אחרים .התייעצנו .ושוב רמי מוביל פה תהליך לדעתי
מאוד טוב.

מר רמי לב ארי:

אתה המוביל.

גב' אורנה רייטר:

אז זה בעצם משהו שיהיה חלופה למבצר.
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מר רועי מוסט:

לא בהכרח.

גב' אורנה רייטר:

מבצר או מבצר מתוחכם.

דובר:

מי שיקבל את האינדיקציה מהמצלמה יגיב?

מר רועי מוסט:

כן ,כל הרעיון הוא ,חד משמעי ,בוודאי שבשעות הבוקר יותר קל ,כי

יש רבש"צ בעיר ,קב"ט בעיר .אני בעיר .אבל בלילה ,מיועד לשים בש.ג .ומיועד לשים בחדר ביטחון
בכל רגע  ...וכמובן במוקד ,מי שלא יהיה ,אני מקווה שזה יהיה מבצר ,אבל זה לא רלוונטי .מי שלא
יהיה במוקד שלנו ,כי אין היום משמעות ,מי כמוך מכיר ,איפה יישב המוקד הזה .הוא יכול לשבת
גם בהודו .אבל הרעיון באמת כן לעשות משהו וכן פועלים .זה לוקח המון זמן .לעשות דברים של
כיבוי שריפה ,שאני פחות אוהב ,כמו שרמי אמר .עשינו פנסים ,עשינו לדים ,עשינו נצנצים .יש עוד
דברים .תיקנו את הכביש המערבי .אנחנו כן חושבים עכשיו על תלתלית .אנחנו בודקים .זה לוקח
זמן .לעשות פער ביטחוני זה תהליך .זה תהליך של תקציבים ,תהליך -

גב' אורנה רייטר:

אבל השאלה ,מה שככה לי עלה בראש ,האם יש תוכנית עבודה?

האם יש תוכנית עם ויז'ן? האם התכנסתם וחשבתם ,קשור לתפיסה וקשור למצב בשטח ,להראות
איזה ,תוכנית אסטרטגית .לא אפילו ,שיש לך תמצית ,מה אפשר.

מר דורון טישלר:

ניהול סיכונים .תוכנית לניהול סיכונים שבאה ואומרת –

מר דוד כץ:

זה שני דברים שונים .שני הדברים האלה נלקחו בחשבון.
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מר רועי מוסט:

דיברנו על זה השנה ,אורנה.

גב' אורנה רייטר:

נלקחו בחשבון .יש תוכנית ,שנייה ,נלקחו בחשבון או יש תוכנית? יש

תוכנית היום שאפשר לקבל? אפשר לראות אותה?

מר רועי מוסט:

שנייה ,בנושא של המצלמות והאבטחה -

גב' אורנה רייטר:

לא ,לא .תענה לי .יש תוכנית עבודה לשיפור הביטחון ביישוב,

שאפשר לראות אותה ,רועי? כן או לא .זה לא חלק.

מר אלעד כהן:

שאתה יכול להציג אותה למליאת המועצה.

גב' אורנה רייטר:

יש? הוא אומר לי לא .אז זה משהו שצריכים לעשות.ל

מר רועי מוסט:

שנייה .אז אני אומר זה חלק .אני לא אומר כן או לא .כי אין כן ולא.

אני במקרה בעברי ,לצערי או למז לי הייתי קב"ט לא מעט שנים .אין כן ולא .יש חלקי .נעשתה
עבודה בזמנו של רמי לא מעט ,הוא עשה עבודה של תפיסת הביטחון באורנית .דיברנו על זה לא מעט
בפגישות שלנו .יחד עם המשטרה .והיתה לנו לא מזמן פגישה עם קצין פיקוד ,קצין הגמ"ר של
הפיקוד .שאנחנו רוצים לעדכן תוכנית האב הביטחונית של היישוב .זה לא משהו שעושים בחמש
דקות וחצי .אנחנו כן מתייחסים לזה בצורה רצינית .זה לא שסתם אומרים.

גב' אורנה רייטר:

ברור לי שאתם עושים ,וברור לי שזה מפריע לך ולי פחות או יותר

אותו דבר.
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מר רועי מוסט:

לא ,יש משהו כתוב .חד משמעית צריך לעדכן אותו .רמי עשה אותו,

אני ראיתי אותו .גם את המצלמות ,גם את הדברים.

גב' אורנה רייטר:

לא ,שנייה ,שנייה .לפני התהליך הביצועי צריכה להיות ,לתפיסתי,

צריכה להיות תוכנית .שהיא כוללת תוכנית של יעדים .בעוד  10שנים היישוב פה יהיה חממה
שמכוסה עם הכל ,סתם .שנייה ,אני אומרת סתם כאילו  10שנים .צריכה להיות תוכנית ,איזשהו
אור בקצה המנהרה .שעולה עשרות מיליוני שקלים ,ואיך מגיעים לשם .לא בטוח שנגיע לעשרות
מיליונים ,אבל תהיה איזו שהיא תוכנית שאפשר יהיה לראות מתי שהוא ,זה יעזור.

מר רועי מוסט:

נושא המצלמות ... ,יצא למכרז -

גב' אורנה רייטר:

אבל מצלמות לא לבד... ,

מר רועי מוסט:

אבל שנייה ,אורנה.

גב' אורנה רייטר:

מצלמות זה רכיב .אני מדברת על תוכנית .אני מבינה שאתם עושים

הכי הרבה ,צעד צעד ,לשפר .אני מבינה שלכולם זה מאוד כואב .ואנחנו באותה סירה .אנחנו לא
בסירה אחרת.

מר רמי לב ארי:

תרשי לי לענות לך .כשניר נכנס לתפקיד ,יחד עם דוד כץ ,הם ביקשו

ממני לתת את הויז'ן שלי ,איך אני רואה את הביטחון בעוד חמש שנים .כן ,נעשה .זה נעשה .זה לא
תלוי תקציב .לכן זה ויז'ן מאוד תיאורטי.

גב' אורנה רייטר:

אז יש ויז'ן .התחלה מעולה.
64

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,14מיום שלישי10.09.19 ,

מר אלעד כהן:

זאת אומרת הבעיה היא לא תקציבית?

גב' אורנה רייטר:

לא ,לא ,שנייה .מבחינת התהליך יש ויז'ן .נפלא .מהויז'ן הולכים

ועושים ,שנייה ,תוכנית עבודה .למה אתה צוחק? אני מצחיקה? אני לא חושבת שאני מצחיקה.

מר דוד כץ:

את ממש לא מצחיקה .עיקרי התוכנית מוצגים פה כבר קרוב לשעה

וחצי.

גב' אורנה רייטר:

אוקיי ,אז אנחנו לא מדברים על אותו דבר ,דוד .כשאני מדברת על

תוכנית ,אני מדברת על תוכנית .תוכנית הטמעה.

מר אלעד כהן:

מטרות ,יעדים.

גב' אורנה רייטר:

לא רק .עם זמן .תוכנית ,מטרות ,תקציב וזמן ביצוע .לא רעיונות ,או

לא תחומים .זה יכול להיות בסיס .אבל זה צריך להיות איזשהו תהליך .ואני שואלת ואני מבינה
שהתשובה היא לא .וזה בסדר .אפשר אולי להחליט שזה יהיה.

מר רועי מוסט:

לא ,אני לא עונה כרגע .אני  17שעות על הרגליים .לא אמרתי לך

התשובה היא לא .לא אומר שהתשובה היא כן ,ולא אומר שהתשובה לא.

מר אלעד כהן:

אם התשובה היא כן ,איפה התוכנית?

מר רועי מוסט:

אני אומר לך שאנחנו עושים תהליך עכשיו ...
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מר אלעד כהן:

אז אין תוכנית ,עם כך.

מר ניר ברטל:

רועי ,רועי ,נתת את התשובה שלך .קיבלו אותה חלקית ,או באופן

מלא .אתה אמרת שיש תוכנית חלקית ,יש את המצלמות ואנחנו בתהליכי גיבוש התוכנית .בסדר.
הם שאלו אם יש תוכנית מלאה ,כוללת ,לעוד  10שנים שתיתן מענה לכל הדברים .היא לא קיימת.
אנחנו בדרך לשם .התשובה היא כן .זה המצב .עוד משהו ,רועי?

מר אלעד כהן:

כמי שהעלה את הנושא לסדר היום -

מר ניר ברטל:

רגע ,אלעד ,שנייה .חוץ מאלעד ,יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו?

לשאול? אז אלעד ,תן רגע סיכום ואחרי זה אני אתייחס.

מר אלעד כהן:

כן .כמי שהעלה את הנושא לסדר היום ,והקשיב בקשב רב לכל

הדברים המלומדים שאמרנו פה ,אז א' ,אני יותר מוטרד ממה שהתחלתי את הדיון הזה .אחרי שאני
שומע את כל הכשלים ,את כל ההערכות המודיעיניות ,את הנתונים ,הפעם הם כבר בדוקים .זה לא
מידע שקיבלנו דרך צד שלישי על היקפי המקרים .כולל פעולות שנעשו ולא .אז אני בהחלט אזרח או
תושב מוטרד עוד יותר .ציפיתי לשמוע תוכניות אופרטיביות ,לא רק עם חזון ,כי חזון אפשר בעשר
דקות להכין .זה הכי קל .המטרה היא ברורה .להגדיר את המטרה זה הכי קל .למנוע או להקטין
בצורה משמעותית את היקפי הפשיעה .אז הנה ,בשתי דקות הגדרתי לכם את הויז'ן שלכם .החוכמה
הגדולה זה להציב יעדים ריאליים ,לבנות תוכנית עבודה ,כולל מדדים בקרים ,כדי שבאמת נוכל
לנטר ,אדון כץ ,מלל זה ,דוד ,סליחה .מלל זה הכי קל.

מר דוד כץ:

אני רואה את המלל.
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מר אלעד כהן:

ראיתי מה כתבת כשישבת שם .ואני מציע לך ללכת,

מר דוד כץ:

אני שמח שהקראת את זה .כי זה הטריגר שהבאת לפה.

מר אלעד כהן:

אני מציע לך ללכת ולראות ולקרוא איך הדברים שאמרת אז

מתיישבים עם הדברים שאתה אומר היום .אבל זה בסדר .הנסיבות השתנו .פעם ישבת בכיסא
ההוא ,עכשיו אתה בכיסא אחר .החיים דינאמיים ,מה לעשות .עכשיו ,חוץ מהרבה ססמאות ומלל,
ברור שלא נעשה פה כלום.

מר ניר ברטל:

ברור שלא נעשה פה כלום?

מר אלעד כהן:

חד משמעית .וכשאני בוחן -

מר ניר ברטל:

איפה היית בשעתיים וחצי האחרונות?

מר אלעד כהן:

הייתי פה ,שמעתי בדיוק את אותם דברים.

מר ניר ברטל:

לא ,שמעת דברים אחרים .כי לא שמעת איך רמי פעם ראשונה מנהל

את התקציב שלו .לא שמעת את רועי,

מר אלעד כהן:

ניר ,ההבדל ביני לבינך ,שאני קצת יודע להקשיב למלל ולהבין מה

קורה מאחורי המלל .וכשאני מוסיף לזה את הפרמטר שמבחינתי הוא הכי חשוב ,וזה מבחן המעשה.
וכשאני שומע שבניגוד לכל ,אם עשיתם כל כך הרבה ,אז מצופה היה שבאמת תהיה הקטנה
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משמעותית ,לא משמעותית ,לפחות הקטנה ,לפחות מגמה של הקטנה בהיקפי המקרים .אז לא רק
שזה לא קורה .לצערנו היקפי המקרים ,מספר המקרים גדל .אני מקווה מאוד שזה לא אפילו יילך
ויתעצם לקראת סוף השנה .אנחנו סך הכל שלושה רבעונים .עוד חזון למועד במובן הזה ואני מקווה
מאוד שנתבדה .אז במבחן התוצאה ובמבחן המעשה ,כי זה המבחן שמעניין את התושב ,את התושב
לא מעניין כל ההסברים ששמענו .את התושב מעניין דבר אחד .שהוא קם בבוקר והוא יורד מהקומה
השנייה לקומה הראשונה ,הוא לא רואה את הבית הפוך .זה הדבר היחידי שמעניין .ובמבחן הזה,
לצערי ,נכשלתם .כשבוחנים את זה במשקפיים של התוצאות ,של התכל'ס ,נכשלתם .ולכן ,כל עוד
לא נראה ירידה דרמטית בהיקפי המקרים ,אי אפשר יהיה לבוא ולהגיד שעשיתם דברים ועשיתם
דברים שהם ,אתה רוצה להגיד?

מר דורון טישלר:

אני מצטרף.

מר אלעד כהן:

הוא מצטרף .זהו.

מר דוד כץ:

טוב ,לא חייב?

מר דורון טישלר:

צריך לקום עוד מעט.

מר דוד כץ:

כשאנחנו באנו לנתח את מה שהיה פה במשך עשור ,עד לפני כ10-

חודשים ,באנו ועשינו חלוקה מאוד ברורה בין מה שקשור לביטחוני ,שעל זה כל מי שיושב כאן
אמון ,לבין מה שקשור לקטע הפלילי .לא מ תוך מטרה לחפש לשנות .תיכף ,גם ,שלב אחד קודם .גם
אני ,כשאני מגיע מרקע מסוים ,לא הבנתי שההבחנה בין שני הדברים האלה מבחינתי ,אירוע זה
אירוע ,פריצה ליישוב זהה בכל מציאות ,לא משנה מה קורה איתה .וכאשר הגענו לכאן ,למקום
הזה ,לכסא הזה ,שהוא בהחלט פחות נוח ,אין ספק ,והבנו שבעצם הטיפוס הולך להיות ממקום
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הרבה הרבה יותר נמוך ממה שחשבנו שהוא נמצא .סך הכל הייתם פה וראיתם את זה .אז התחלנו
לעבוד.
אני חושב שהדבר הראשון שניסינו לעשות בשביל ,אני מתעלם לגמרי מהסיפור הביטחוני ,כי הסיפור
הזה מטופל ברמה מסוימת .אבל הקטע הפלילי ,מה שלי היה ברור ,זה שאנחנו  ...כרגע על המענה
הנכון ממחוז יהודה ושומרון .גם כי גיאוגרפית אנחנו לא שם ,פחות או יותר ,וגם כי אין להם ,מה
שנקרא השמיכה הקצרה .והדבר הראשון שניסינו לעשות זה לרצות להעביר אותנו למחוז מרכז.
משהו שהוא קורה בכלל ברמות הרבה יותר גבוהות ולא ברמה שלנו .אני חושב שהתחלנו להרגיש
איזשהי תנועה בכיוון הזה .ובעיני הפיתרון לנושא הפריצות הפליליות ,שהוא לא יכול להיות מטופל
רק ברמה המקומית ולכן הוא ברמה של משטרת ישראל,

מר ניר ברטל:

למה? תסביר את הנקודה הזאת ,כי זו מהות הדיון .למה המשפט

שאמרת עכשיו ,שנושא הפריצות לא יכול להיות מטופל ברמה המקומית בלבד?

מר דוד כץ:

כמו שרמי חזר על זה אלף פעם בשלוש שעות האחרונות ,ומוקי

החרה והחזיק אחריו ,התפקיד של הקב"ט ושל הרבש"צ ושל חברת האבטחה ושל כל מרכיבי
הביטחון ביישוב נועדו למטרה אחת .למנוע פעילות חבלנית בתוך אורנית .זה ההבדל בין אורנית
לבין הוד השרון .זה ההבדל בין אורנית לראש העין .זה ההבדל ,וזה מה שמחבר בין אורנית לשערי
תקווה וכן הלאה .יש פה אבטחה בשביל למנוע פיגועים* .נמחק עקב בטחון מידע
מר דורון טישלר:

אז צריך להגיד את זה לתושבים .שהתושבים יכירו וידעו את זה.

מר דוד כץ:

בסדר גמור.

מר ניר ברטל:

סליחה ,לי קשה טיפה קצת לא לשאול משהו .למה אי אפשר לקחת

את כל מרכיבי האבטחה שלנו ,שמכוונים לפח"ע ,ולהכווין אותם יותר לפלילי? מה מונע מאיתנו?
69

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,14מיום שלישי10.09.19 ,

אם יש משהו.

מר דוד כץ:

אני אתחיל מתשובה אחרת ,בסדר? טישלר ,אתה חבר צוות כוננות,

נכון? או היית? לא?

מר אלעד כהן:

הוא חפ"ק.

מר דוד כץ:

אוקיי .חפ"ק .מוקי ,אתה יכול להקפיץ אותו ,היתה פריצה עכשיו

ליישוב .אנחנו לא יודעים אם זה פח"ע או שזה אירוע פלילי .אתה יכול להקפיץ אותו לפעילות? רגע,
שנייה,

מר אלעד כהן:

אם הוא לא יודע –

מר דוד כץ:

רגע ,שנייה.

מר מוקי בוכמן:

לא ,אני יודע באותו רגע שחדרו?

מר דוד כץ:

היתה חדירה .אתה יכול ,אתה מוקי ,יכול להקפיץ אותו לפעילות?

מר מוקי בוכמן:

כן.

מר אלעד כהן:

כי הוא לא יודע שזה לא פח"ע באותו רגע.

מר מוקי בוכמן:

אני מודיע למ"פ ומקליט.
70

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,14מיום שלישי10.09.19 ,

מר דוד כץ:

יפה .זאת אומרת יש פה תהליך .התהליך הוא תהליך צבאי .זאת

אומרת בפועל ,יכול להיות מצב שההקפצה שלו באמת תהיה אולי אפילו ,לא  ...את האירוע בכלל.
כי הצבא הוא זה שמכריז ,הצבא הוא זה שקובע .הצבא הוא זה שמשפיע.

גב' אורנה רייטר:

אבל זה לא מה שהוא אמר .הוא אמר שהוא מודיע למ"פח"ט.

מר דוד כץ:

אבל המח"ט יכול להגיד לו שהוא לא מוכן .גם המ"פ .המ"פ יגיד לו

שהוא לא מוכן .שזה לא נכון .כי מי שקובע אם יש פה אירוע או אין פה אירוע זה הצבא .תצפית לא
ראתה,

מר דורון טישלר:

אבל זה לא מדו יק .אתה צודק ולא צודק .כי אם מוקי מקבל החלטה

שמדובר בפריצה או חדירה מהגדר ,הוא מקפיץ( .מדברים ביחד)

מר דוד כץ:

נלך על הרובד הכי נמוך? ביטוח .הוא הקפיץ והם קפצו ואין לזה

שום הצדקה ,הם לא מבוטחים .סתם ,ברובד הזה .כל האוריינטציה היא אוריינטציה צבאית .היא
לא משטרתית .בגלל הקטע הזה אתה לא יכול לקחת כוח שמגיע לפה ,שהוא מיועד למטרה אחת,
ולהעביר אותו למטרה הזאת .אתה יכול לנצל את מה שכבר יש לך ,גדר ,שיטור משמעותי ,אין ספק.
מצלמות .דיברנו על  .60 ,30הבאנו לפה מרמת הממ"ר ומטה.

מר ניר ברטל:

מה זה ממ"ר?

מר דוד כץ:

מפקד מרחב שומרון ,מפקד משטרת ,לא זוכר ,הגיע פה קצין

טכנולוגיות והגדיר .דרך אגב ,לא בשביל למנוע ,בשביל החקירה או  ...שיתפוס את אותם  27פורצים
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או  27מקרים .לתפוס את הפורצים .המצלמות נועדו לזה .לאחר כך .למשל ,אירועי התאנה ,בשונה
מאירועי הפיקוס והלבנה ,אירועי התאנה אין אף תמונה .כי אין מודעות .אנחנו לא מכירים .אין
מצלמות בשום מקום .אז אין כלום .המצלמות נועדו לתפוס .הרי זה ברור ,ככה אנחנו מכירים ,ככה
אנחנו עובדים ,כתפיסה ,תפיסה אחת מספיקה .אולי אפילו שתיים .האירוע הזה נגמר .לשם אנחנו
מכוונים.
אני חוזר לנ קודה הראשונה ,שוב .מה שקיים לא רלוונטי לפלילי .אנחנו מנצלים פלטפורמות כי יש
לנו מקרה ,סייען שמסתובב ,אז זה טיפה מרתיע .מי שמבין כבר יודע ש ...לא מזיז לאף אחד .מה
שניסינו לעשות זה לייצר מודעות במחוז מרכז ,מרחב שרון ,לייצר עבורנו איזשהו סוג של שיתוף
פעולה ,ש הם לא אמורים לעשות .בפועל זה  ...בגזרה שלהם וברוך השם עכשיו ,ממש זה כאילו עניין
של ימים ,איפשהו אצלם זז העניין .הם מבינים שהם יכולים לסגור מדדים שלהם על בסיס מדדים
אצלנו .והם מוכנים לבצע פעילות על הצד המערבי ,שהוא הצד הכואב.

מר ניר ברטל:

שרון?

מר דוד כץ:

שרון .נכון .מרחב שרון ,ששוב פעם ,זה לא תפקידם.

מר ניר ברטל:

אני לא יודע אם כולם מבינים ויורדים לסוף העניין פה .אבל מדובר

פה ,מהפכה זו אולי מילה גדולה ,אבל בשינוי קונספציות מאוד גדול במשטרה .שבעצם שיישוב
שנמצא במרחב שומרון ,מקבל מענה על ידי מרחב שרון .כשאני הזמנתי פה לסיור את מפקד תחנת
כפר קאסם ,דוד הזמין ועשינו איתו סיור ביחד ,מתוך הבנה שיש לנו פה ממשקים ,אמר לי 'ניר ,אני
לא יכול לפעול'.

מר דורון טישלר:

הוא לא יכול לפעול בתוך היישוב .הגדר המערבית שלך זה הגבול

שלו.
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מר ניר ברטל:

זה לא מעניין אותי .העניינים שרלוונטיים ,הדברים שבשבילם שמו

אותו לפקד על תחנת כפר קאסם היא לא בשביל לתת שירות לאורנית.

מר דורון טישלר:

בסדר ,צודק .להגיד שהגדר המערבית שלנו היא לא בשטח אחריות

של משטרת כפר קאסם ,דהיינו מרחב שרון ,זה לא נכון להגיד .זה הצד שלהם .זה תחום
הטריטוריאלי שלהם.

מר ניר ברטל:

זה נושק ,נכון ,טריטוריאלית.

מר דורון טישלר:

זה התחום שלהם.

מר ניר ברטל:

אבל הכוחות של שרון הופנו למשימות שומרון,

מר דורון טישלר:

זו החלטה של -

מר דוד כץ:

זה כיוון אחד .שאני מקווה מאוד שהוא יצליח להביא את התפיסה

האחת ,השתיים שהגיעו לפה את רמת הפשיעה בצורה משמעותית .האירוע השני שגם עליו עובדים
זה בעצם לקחת שוב פלטפורמה קיימת צבאית ולנצל אותה למטרותינו .כן לדחוף שכל אירוע ,הרי
בסוף לכל אירוע המ"פ מגיע ,או חפ"ק מגיע ,מגיע גשש .זאת אומרת שהם מבינים שגם אירוע
פרי צה פשוט יש לו פוטנציאל .אנחנו רוצים להעצים את זה .להעצים את זה ,שוב ,יש פה מספיק,
בעצם כולם הייתם בצבא ,מי יותר ,מי פחות .מבינים את המשמעות של אם אנחנו לוקחים את
הפלוגה שיושבת ונותנת בעצם גזרה של כמה ק"מ? הרבה ,ומשקיעים אותה אצלנו על כל דבר ,יש
לזה משמעויו ת אחרות .אבל אותנו זה לא מעניין .אני רוצה לייצר פה סיטואציה שבה הצבא מבין
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שאני לא סופר ,שכל פריצה זו חדירה ,ואולי המשאבים האלה גם כן ייתנו לטובתנו וגם הם יתנו
איזשהו מענה.
מעבר לכך הדבר האלה ,דיברנו על תוכנית .רמי ,אין ספק שבתוכניות ,בלהעביר את הדברים בצורה
מדויקת וכתובה ,עושה את זה בצורה נהדרת .יש תוכנית .יש הרבה מעבר לויז'ן .יש תוכנית
אסטרטגית .אבל כמו כל דבר פה ,זה כבר עשרה חודשים ,זה תלוי כסף ,זה תלוי תקציב .כשאני
ישבתי עם תושבים בלבנה באפריל ,והדברים נכתבו ויש פרוטוקול שיצא ,לנו היה ברור שהסייר
השני י צא לפועל מיד אחרי פסח .היה ברור שהסיפור של המצלמות ,תוספת המצלמות ,יגיעו הרבה
יותר מוקדם .והפנייה .דרך אגב ,גם הסיפור של המתנדבים עלה שם ,כי בעיני זה לא קטע של
מליציות .זה שוב ,אדם קרוב אצל עצמו .ואם בלוע הארי יש חבר'ה שזה כואב להם אז הם יבואו
ויצאו .ויש ח בר'ה מהפיקוס ,לבנה יבואו .מספיק שהם יתנו לילה בחודש ,כיסינו את כל הסיפור של
הנראות וההרתעה .זה לא קרה .בסדר גמור .גם אני עובד הרבה מאוד .לכל אחד יש את ההעדפות
שלו .אני לא  ...בסיפור הזה .עוד לא יודע בדיוק .כשבאנו בפניות מצ"ח מה שנקרא ,פניות ישירות,
זה לא עבד .נבקיע איכשהו.
המכלול הזה ,כמו כל תהליך אחר ,לוקח זמן .אנחנו צריכים פה לכסות פער של עשר שנים .עשר
שנים שהדבר הזה היה בירידה .ויש פה חברים שהיו כאן בוועדה וראו מה הולך ולאן הסיפור הזה
מתקדם .והדבר הזה לא קורה ביום .אבקת הסמים נגמרה לי ,פיית השיניים .אין לנו את זה עכשיו.
אנחנו בבנייה .אני מאמין שאנחנו נראה תוצאות .והירידה הזאת היא ירידה לצורך עלייה .ובזה
הסיפור אמור להסתיים.

גב' אורנה רייטר:

אפשר לשאול משהו? יש פה בעצם שני דברים .יש פה בעצם את

הביטחון ,את המה בביטחון ,את האיך של הביטחון ,בפן של הביטחון .ויש פה משהו נוסף .זה
אחריות על תחושת הביטחון של האזרחים .עכשיו ,היום ,כמו שהוא יושב פה ומפחיד את כולם,
לצורך העניין ,תחושת הביטחון היא לא משהו .עכשיו ,איך תחושה יכולה ,ואני חושבת שזו אחריות
המועצה לדאוג להיות אחראית על תחושת הביטחון של התושבים .אחד הדברים ,ובלי להיכנס לכל
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מיני סוגיות סודיות ,כן לבוא ולהגיד 'היינו ב 1.2019-פה .אלה התוכניות שלנו .אנחנו מצמצמים
פערים לאורך זמן' .זאת אומרת עצם זה שהתושבים ידעו שמטפלים בזה ,וזה יהיה על השולחן
התוכנית ,ותהיה מדידה של התוכנית .אם הלקחת שלייקעס של להתקין מצלמות דרך החטיבה
להתיישבות לוקח שנתיים .יחד עם זאת ,צריכים את זה להעלות.
זאת אומרת אתה אומר יש תוכנית .זו עוד לא תוכנית .אנחנו יודעים שזאת לא תוכנית .אלו
נושאים .נושאים באחריות ,נושאים בטיפול .חשוב להוציא את זה .כי אלו שני אפיקים מקבילים.

מר דוד כץ:

אני חושב שאולי אני ,בגלל שאני מגיע ממקום מסוים ,אני חושב

אחרת .אני חושב שהטיפול  /מודעות וכו' ,התחום הזה לא יכול לבוא באותה דרך כמו שאנחנו
יכולים לפרסם אירועים או עסקים קטנים.

גב' אורנה רייטר:

אני לא דיברתי על לפרסם אירועים ,דוד .ממש לא.

מר דוד כץ:

שנייה ,לא לפרסם אירועים .לא כמו שמפרסמים אירועים או כמו

שמפרסמים עסקים קטנים .פה תחושת הביטחון צריכה לבוא על ידי נראות .נראות תבוא על ידי א'
תפיסה אם תהיה ,הלוואי .ולהיות בחוץ .להיות בחוץ יש לו  ...כוח אדם .אנחנו רוצים מאוד מאוד
להבקיע שם .גם ראש המועצה נרשם למשמר אזרחי .תקן אותי אם אני טועה ,יש לנו היום איזשהו
פקק בסיפור של  ...יש פקק מטורף במשטרה .כי זה עבר ,לא יודע מה .באים תושבים להירשם ,כבר
עושים את הצעד ,באים להירשם ,לוקח חצי שנה לאשר?

מר ניר ברטל:

אבסורד .צריך מה? ריאיון פסיכולוגי,

מר אלי טובול:

תהליך יחמ"ר .וזה בעצם התהליך ... .ואז צריך להגיע למתשאל,

בזמן הפרטי שלך ,ומתשאל לוקח חמש ,שש שעות... .
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גב' אורנה רייטר:

לא לתת נשק באחריות,

מר דוד כץ:

אז אם את שואלת על אחריות המועצה ,אז יכול להיות שיש ,שוב,

יש מי שיקרא לזה מליציות .אבל יכול להיות שכן ,צריך ללכת ולעשות משהו שהוא מקורי .משהו
שהוא לא תחת ההגדרה של משמר אזרחי.

מר אלי טובול:

יש משמר שכונתי .שזה בעצם -

מר ניר ברטל:

יותר פשוט?

מר אלי טובול:

כן( ... .מדברים ביחד)

גב' אורנה רייטר:

שנייה ,שנייה .דוד ,שנייה רגע .דוד ,אני מבינה שבתפיסה שלך אתה

בא ממקום מסוים .עדיין ,נכון שזה לא לפרסם .אבל עדיין להעביר מסר' ,הי ,אנחנו חושבים על זה.
הי ,יש לנו תוכנית .הי ,עשינו ככה וככה' .בלי להיכנס לסודיות ולצ'קלקות .זה משהו שנורא
משמעותי .זה מגבש .עכשיו תעזוב .לא לכל התושבים .לנו .את יודעת שיש תוכנית? את יודעת מה
התוכנית? אני לא יודעת מה יש בתוכנית .כששואלים אותי ,אין לי מה להגיד .אני אגיד 'בוא נתחבא
יחד עם סכין' .זה מה שאני אומרת .כאילו לא אומרת ,אבל אני לא יודעת.

מר ניר ברטל:

בואו נתכנס .אני אגיד דברי סיכום ונסגור את הערב? או שמישהו

רוצה עוד משהו? קרן ,תושבת האזור.

גב' קרן פנקר:

לא ,הכל בסדר .אני לא באזור של דוד .אני באזור של ...
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מר דקל קרבר:

זה מתוכנת להיסגר ב 12-בלילה.

מר ניר ברטל:

טוב ,חברים ,ככה .אני אתחיל ואומר זאת כך .המצב הוא לא טוב.

הוא מאוד מאוד לא טוב .לחטוף ,אנחנו היום בתחילת ספטמבר של  ,2019לחטוף  27פריצות בשנה
זה מצב גרוע מאוד .זה הדבר היום שהכי מטריד אותי ביום יום,

מר אלעד כהן:

בפרט שזה -

מר ניר ברטל:

אלעד ,תודה .זה אחד הדברים שהכי מטרידים אותי ,ברמה

היומיומית .אני אתחיל רגע עם דברים שכן עשינו .אנחנו נפגשנו הרבה ,מספר פעמים ,עם תושבים.
פעם אחת אתה אצלם זומנת לפגישה באפריל .פעם אחרונה הם הגיעו לפה .הם קיבלו סקירה דומה
למה שפה ,במקומות מסוימים אפילו העמקנו יותר על מה שנעשה .ומי שכן התעניין ושאל קיבל פה
דלת פתוחה ולפגישה היו כל הגורמים הרלוונטיים .רמי היה בפגישה עם תושבים ,גם היית ,אלי.
נעשו הרבה מאוד דברים שלא נעשו הרבה מאוד שנים במועצה ,לחיזוק הביטחון ,תחושת הביטחון
ורכיבי הביטחון .מלתקן את כל המנורות שהיו שרופות ,ליישר עמודי תאורה שנטו ליפול .לסלול
דרכים או מעברים במקומות שרכבי הביטחון לא יכלו לעבור .אני נפגשתי אני חושב ,חוץ מהמפכ"ל,
עם כל שרשרת הפיקוד המשטרתית בשביל להבהיר להם את המצב ,לוודא שהם יודעים ,פנים אל
פנים .נפגשתי עם מפקד המרחב היוצא ,זה שיצא ,לפני שהוא יצא ,וזה שנכנס .נפגשתי עם מפקד
המחוז .אמרתי לו בדיוק את מה שדוד אמר .שלדעתי אורנית צריכה להיות במרחב שרון .ולא
במרחב שומרון .כי אנחנו מערבית לגדר ההפרדה .זאת אומרת שכל האוריינטציה של פה,
שהאיומים העיקריים שאנחנו רואים אותם בפועל הם לא איומים של פח"ע ולאומי ,אלא אירועים
פליליים ,שמי שיודע ויש לו את המודיעין ויודע ,יש לו את הכלים לתת לזה מענה הרבה יותר טוב,
זה מרחב שרון .ופחות מרחב שומרון .זה לא דבר פשוט ,לא לשמוע את זה .וזה גם לא דבר פשוט
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לעשות את זה .להעביר יישוב מחוז .אני בקשרים טלפוניים עם קצין המודיעין של המחוז .עם סגן
מפקד המחוז .בטח הרי כשיש אירועים גם .יש פה המון המון המון פעילות משטרתית שהגיעה
לאורנית בעקבות אותן אינטראקציות ואותן פניות ואותן דרישות שלי ושל גורמים נוספים במועצה,

מר דוד כץ:

אפשר נקודה בקטע הזה? שוב ,עבר מול הווה .עד סוף אוקטובר '18

לא נכנסה לפה כמעט אף פעם פעילות יזומה משטרתית .בגלל שהיא הורחקה על ידי ראש המועצה
הקודם .כל גורם ממשק שפנינו אליו,

מר אלעד כהן:

זה אתה יודע בוודאות או ...

מר דוד כץ:

בוודאות ,נאמר על ידי כל שרשרת הפיקוד .מלמעלה עד למטה,

שנתקלו באמירה 'אנחנו נדאג לעצמנו .עזבו אותנו בשקט' .עיקר המאסה ,ופה שוב ,זה מה שאנחנו
רגילים לעשות ,עיקר המאסה זה לייצר תקשורת ,לי יצר קשר ,לייצר רצון .העובדה שצ'ארלי השאיר
פה במשך שבוע או שבועיים ,כמה בלשים ביום? שמונה בלשים להכניס לאורנית מדי יום בשבועיים
שלושה ,בחודש האחרון,

מר ניר ברטל:

שמונה בלשים .כמה זה מכוח הבילוש של כל השומרון? זאת אומרת

הגענו למצב שאנחנו  66%מכוח הבילוש של כל מרחב שומרון ,נמצא באורנית במשך שבועיים רצוף.
כמה שנים אתה באורנית ,אלי?

מר אלי טובול:

אני שלוש.

מר ניר ברטל:

אוקיי .בשלוש שנים שאתה באורנית ,מתי זה קרה לפני כן?
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מר אלי טובול:

זה קרה כבר גם ...

מר דוד כץ:

פה ,בשנה הזאת.

מר דורון טישלר:

לא ,גם לפני ,דוד.

מר אלעד כהן:

בקיצור ,מתאימים את עצמם למציאות ,המשטרה .בצדק ובהיגיון

רב .יש עלייה במקרים ,באים לפה .אין עלייה ,לא באים ... .קצת צניעות.

מר ניר ברטל:

אמרתי משהו לא נכון? טוב ,עזוב .אין לי כוח .המשטרה השקיעה פה

הרבה מאוד משאבים .הן בזמן שוטרים ובלשים והן באמצעים טכנולוגיים שהם התקינו .זה
לראשונה ,נכון? זה לראשונה ,ההתקנות .שאני מעדיף לא לפרט ,כי אחרת הם יוצאים מכלל
אפקטיביות .זה מצד המשטרה .מצד הצבא ,גם פה הפעלנו לא מעט לחצים ופניות לגורמי הצבא,
שיגדילו לנו את התקציב של ה 40 ,30-אלף שקל המצחיקים בשנה לתחזוקת גדר .ובגדול אומרים לי
'ניר ,יש לנו פיגועים בגיתי אבישר ,בבית אל ובמקומות אחרים .אז לכן גונבים  1,500שקל' ,אני
אומר לכם זה מה שאמרו לי .לא שאני אגיד שאני תומך בזה ,אבל אלו התשובות שאני מקבל .יש
לנו  30מיליון שקל לכל השומרון .א תם בסדרי עדיפויות לא הגבוהים שלנו .יש לנו מקומות
שדוקרים ויורים באנשים ושם התקציבים שלנו בפנים.

גב' אורנה רייטר:

זו המשטרה של השומרון?

מר ניר ברטל:

זה הצבא .גם בצבא יש חטיבה להתיישבות ויש פיקוד העורף .עם

כולם נפגשנו והפעלנו את כל הלחצים .בדרך שאני חושב שנכון להפעיל ,שהיא לא הדרך האגרסיבית
ששורפת גשרים ,אלא משאירה גשרים ואפילו בונה אותם .זה מה שאנחנו עשינו .על רגל אחת.
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מה אנחנו עוד הולכים לעשות כלפי העתיד? רועי ציין את המכרז שנבנה ,שהוא מכרז בסיס ראשוני,
שככל שנשיג יותר תקציבים נוכל להשתמש במכרז ולהגדיל ,להוסיף עוד מצלמות .בלי להיכנס
למספרים המדויקים ,החזון שלי ,התפיסה שלי ,לפני עשר שנים ,שבאורנית יהיו  100מצלמות .על
הגדרות ,בש.ג ,.ברחובות .זו היום התפיסה שלי איך צריכה להיות פה אכיפה ,הפיקוח והביטחון .גם
למניעה ,אם יש לך מערכת אנליטית ,אנליטיקה ,והן לתחקור בשביל תפיסות אחר כך ,כשיש לך
מערכת מקליטה שאתה יכול לפרוק אותה ולראות אחרי זה מאיפה באו ,מי בא ,לאן הלך ואיך הוא
פעל .זה מוסיף הרבה מאוד בשביל לתפוס .והגדר ,אני חושב שזו הנקודה הכי כואבת .הגדר
המערבית שלנו ,סדר גודל של  3ק"מ .היא היום לא אפקטיבית .בוא נגיד ,אם לי היו היום
המשאבים ,אין לי בעיית משאבים ,אני מחר מוציא הזמנת רכש של -

מר אלעד כהן:

כמה זה עולה? כמה עולה להחליף  3ק"מ גדר?

מר דורון טישלר:

בסביבות  500 ,400אלף שקל.

מר ניר ברטל:

זה רק הברזל .בלי אינדיקציות.

מר אלעד כהן:

הצבא לא יתמוך בכזה דבר?

מר ניר ברטל:

הצבא עשו בקיבוץ חורשים.

גב' אורנה רייטר:

מה עשו?

מר רועי מוסט:

כי אתה לא בסדר העדיפויות שלו.
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מר אלעד כהן:

אבל זה בהגדרה גדר ...

מר רועי מוסט:

לא ,לא ,לא .זה בין  250ל 350-אלף.

מר ניר ברטל:

אחלה ,סגרנו .בואו עזבו רגע את הדיונים .בין חצי מיליון למיליון

שקל ,להחליף את כל הגדר המערבית .אם לא היו לי בעיות משאבים ,מחר אני עושה את זה .זו
הנקודה ,משם באים הדברים .וצריך להוסיף על זה מצלמות ותאורה ואנליטיקה ותלתליות .להוסיף
לשם .אני חושב שזה צוואר הבקבוק הכי ,לא צוואר בקבוק ,זו נקודת התורפה הכי גדולה שממנה
אנחנו מקבלים את הפריצות .לצערי אין לנו את יכולת המימון העצמי של הדבר הזה ,כרגע.
למועצה ,בלי גורמים נוספים .אני עדיין לא התייאשתי מלנסות להעביר את המסר הזה ,שאורנית
חייבת את התקצוב הזה בשביל לטפל בגדר המערבית .כשאני מדבר עם הצבא ,הם לא רוצים לשמוע
את המילה מערבית .הם מדברים איתי על הגדר המזרחית .לקח לי בערך שתיים ,שלוש פגישות
להסביר לצבא' ,עזבו אותי מהגדר המזרחית .שם אין שום בעיות' .הבעיה שלי בגדר המערבית .רק
בשביל להביא אותם לשם ,זה לקח את הזמן .אבל עדיין לא נמצאו התקציבים.
דבר נוסף לעניין הגדר .גם אם עכשיו תגידו 'אוקיי ,תתחיל קטן ,תעשה  100מטר 200 ,מטר' ,זה
נכון .אבל הם לא טיפשים .מי שנכנס רואה את הגדר ,הולך עוד  50מטר דרומה ,צפונה ,ונכנס משם.
בדיוק כמו שעברו מעל הלוטוס לתאנה .אבל צריך לעשות את זה .יום אחד אני מציע לכם ,קחו את
הזמן ,סעו לעשות סיבוב על השביל ההיקפי של שערי תקווה .שוב ,לא רחוק .אתם תראו סלול ב-
 100%לכל אורכו .גדר עומדת ישר .יש חלקים שהיא דומה לגדר שלנו ,אבל יש חלקים שהרבה יותר
איכותיים .עם המשאבים שיש לנו היום ,אנחנו לא יכולים להדביק הזנחה של שנים רבות .כמה ק"מ
יש לנו?  12ק"מ גדר היקפית .כמה מתוכה סלול ,רמי?

מר רמי לב ארי:

סלול?

מר ניר ברטל:

סלול.
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מר רמי לב ארי:

כביש?

מר ניר ברטל:

כן 2 .ק"מ בלבד .ולא בחלקים הרלוונטיים .יש מקומות שאי אפשר

לעבור .תקציבים שהוקצו ,שהיו צבועים באופן ישיר לרכיבי ביטחון נלקחו לדברים אחרים .גם כסף
שניתן ,אני לא מדבר על לגייס כסף חדש ,כסף שניתן לנו במשך שנים הלך למקומות אחרים.
וכשאתה לא מקבל תקציבים נוספים ,כשאתה עם תקציב שוטף שלך מאוד נמוך ,אתה לא יכול
עכשיו ללכת בבת אחת להדביק פערים של שנים אחורה .לצערי .אז זה פחות או יותר הסקירה שאני
יכול לתת כרגע .להגיד שאני מרוצה מהמצב? ממש לא .נעשים דברים .הרבה מאוד .חלק מהם
אפשר לשתף פה ולספר ,ועשינו את זה .חלק פחות .אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כולנו יותר .אני
חושב שהנקודות המרכזיות שלנו זה להמשיך ולחזק את הקשר עם המשטרה ,שהוא קשר מדהים
ומעולה .אתם זוכים להרבה מענים מתוכו .אנחנו צריכים לזרז את המכרזים ,רועי .רמי ,אנחנו
צריכים במשאבים הקיימים ,לדעת לנצל אותם יותר נכון לטובת מניעת האיומים הרלוונטיים שיש
לנו היום .כמו שאתה עושה ,שמקצה את הסייר שיעמוד שם ,וכדומה .כן לראות איך אנחנו עוברים
לשני סיורי לילה ,שגם פה אני חייב להגיד שאני יכול לתרום יותר .והיה לנו מאבק עם הורי גני
הילדים ,שבעצם קצת מנע את זה .לא משנה ,לא נרחיב .לא הצלחנו להסביר להם מספיק טוב את
החשיבות של העניין הזה .ואנחנו צריכים להמשיך להילחם ורק עבודה נחושה והיא תביא את
התוצאה והיא תביא .היא תביא את התוצאה בתפיסה ובירידה שמבינים שלא צריך להתעסק
איתנו .אנחנו צריכים לעשות את זה .מישהו ,משהו חשוב נוסף?
מר דורון טישלר:

אמרת שתתייחס למה לא התכנסה וועדת ביטחון.

אני אדבר איתך חופשי ,בסדר? התכנסה פעם אחת .מאוד מהר זה
מר ניר ברטל:
הגיע לויכוח ,לדיון על כיתת הכוננות .שהיא חשובה .אבל אני לא חושב שהיא ראש ענייני הבעיות.
חשתי שרמת האפקטיביות שנהיתה שם לא היתה גבוהה .אבל אני מסכים איתך שהיא צריכה
להתכנס .היא צריכה להתכנס ולתרום את האינפוט שלה למה שהיא יכולה .אתה צודק.
ניר ברטל
ראש המוע צה
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