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סדר היום:
דיון במצב הביטחון ביישוב.
יצחק:

שלום לכולם .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה.

דני:

למה זה ישיבה מן המניין?

יצחק:

מאחר שמכתבך נכתב שלא לפי דרישות החוק ,כך שלא ניתן לכנס לפיו ישיבה
שלא מן המניין ומאחר שנושא הביטחון הוא נושא חשוב ,החלטתי למרות זאת
לכנס ישיבת מועצה ולהזמין אליה את הקב"ט וכן את נציגי המשטרה ,עקב
חשיבות נושא הביטחון היקר לכולנו.

דני:

אז היית מרים טלפון ומודיע.

יצחק:

קיבלת הודעה מסודרת בכתב .אתה כבר חבר מועצה למעלה משנתיים ,הגיע
הזמן שתדע כיצד מתנהלים העניינים.

שרון:

האם זה במקום הישיבה המתוכננת לסוף החודש?

יצחק:

לא.

שרון:

אם כך ,אני מברך על כינוס הישיבה מן המניין.

משה א :מבקש ודורש להודיע לי על ישיבות מועצה בפקס.
יצחק:

אין בעייה.
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יצחק:

דני:

אני קורא לכל חברי מועצה לקיים דיון בצורה מתורבתת ולא להפריע אחד
לשני .נושא הביטחון ביישוב אינו עניין לקואליציה או לאופוזיציה .אני נותן את
רשות הדיבור לדני גור .אני רואה שאתה מקריא מהנייר ,אז נא לתת את כל
החומר לאורלי כדי שייכנס לפרוטוקול.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מצב הביטחון ביישוב בכי רע וזאת למרות טענות ראש המועצה כי הכל
בסדר.
בשבוע שעבר נגנבו במשך שתי לילות כ 12 -כלי רכב.
מתלונות תושבים ,התברר כי מוקד בחירום אינו קיים ולא עונה ,אין בידי
התושבים את מס' הטלפון של חברת האבטחה ,ולמעשה אין למי לפנות,
פניות למרכז ועדת הביטחון מר משה גולדשטיין זכו לחוסר התייחסות.
לפי דיווח ראש המועצה בתשובה לשאילתא שלי מסיירות ביישוב שתי
ניידות ,הניידות מסיירות ביעילות גדולה כל כך עד שניידת בביטחון נגבה
אף היא.
איני מתכוון להכביר במילים ,ויש בודאי עוד הערות רבות אשר איני
מתכוון לפרטן ע"ג מסמך זה ,והן יועלו על ידי בדיון.
מעבר לאמור לעיל התברר אף כי רחוב הצנחנים אינו זוכה לסיור של
ניידות הסיור ,האם התושבים משלמים כסף ללא לקבל תמורה?

משה א :בסוף שבוע זה לא הייתי כאן והבוקר גיליתי שניסו לפרוץ את ביתי ולא הצליחו
ועברו לשכן שם פרצו בשעה  04:00בבוקר .אני מאמין שאף אחד לא מתנער
מאחריות אבל חוץ מלקבל תשובות שונות אין חפיפה בין האמירה לתוצאה ויש
למצוא פתרון כי זה קרוב לכולנו ואף אחד לא חסין .לדעתי ,יש כאן עבודת
מודיעין שקשורה לפריצות ,הבדיקות בשער הן "צחוק מעבודה" מה תפקיד
השומר אם הוא לא מזהה ,לא משוחח ,לא רושם כלום.
ויקטור :גניבות רכב יכולות להידרדר לרצח כפי שהיית בפתח-תקווה ,עם כל הכאב
לפגיעה ברכוש ,הפחד שלי שיהיו פגיעות בנפש.
שרון:

זו הזדמנות לברך את הקב"ט החדש והשוטר הקהילתי החדש ,עיקר הדיון אינו
לעשות פול גז בניוטרל .איך יכול להיות שלמרות תגבור השמירה מצב הפריצות
לא יורד ונפגמה תחושת הביטחון של התושבים .אולי על ועדת הביטחון לעשות
חשיבה מחדש .בישיבה הקודמת נאמר שזו תופעה כלל ארצית אך זה לא מספק
אנחנו צריכים להיות יותר טובים מכולם .יש שמירה רוטינית שגורמת לירידה
בתפקוד .חובה עלינו היום לקבל החלטות והגדרות יעד ברורות ואני דורש
לקבל נתונים כאן על פריצות וגנבות ושתהיה עוד ישיבה בעוד חודשיים שלושה
ולראות אם השגנו את היעד.

יצחק:

אני מעביר את רשות הדיבור ליו"ר ועדת הביטחון ,משה גולדשטיין.

משה ג:

נושא הביטחון הוא נושא החשוב לכולנו ,ואינו צריך להיות עילה למחלוקת
פוליטית כלשהי ,מאחר ואני סמוך ובטוח שכולנו רוצים את טובת העניין.
כשדנים בנושא כל כך רגיש וחשוב ,הרי רצוי מאוד לדייק בעובדות ,וצר לי
שמרבית העובדות המפורטות בדבריו של דני גור לא היו ולא נבראו ,ואני
מפרט:
.1
.2

מעולם לא נאמר על ידינו ש"הכל בסדר".
רכב הביטחון לא נגנב ,וחבל שאתה מפיץ בציבור שמועות חסרות בסיס,
וללא אחריות.
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.3
.4
.5
.6

ניידת הביטחון שלנו מסיירת ברחוב הצנחנים ואף יש שם נקודת ביקורת
המוודאת עובדה זו.
לא נגנבו  12כלי רכב בשני לילות )ולא "שתי לילות"(.
ערנות וזמינות מוקד החירום נבדקת מדי לילה על ידי קב"ט המועצה.
ערב חג הפסח המועצה חילקה לציבור מגנט למקרר הכולל את כל מספרי
הטלפון הרלבנטיים.

חשוב לציין שועדת הביטחון קיימה דיון מפורט וממצה בנושא תפיסת הביטחון
והמליצה המלצות רבות שנדונו ואושרו בישיבת המועצה שהתקיימה ביום
 ;26.3.06המלצות אלו כבר יושמו וכוללות את האלמנטים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

תיגבור ניידת נוספת ביישוב בשעות הלילה ,כך שכיום יש שתי ניידות עם
מאבטחים חמושים בלילה.
העלאת רמת החיילות של השומר בכניסה.
תיגבור נוסף של השומר בכניסה בסופי שבוע.
שינוי מתכונות הסיורים ונוהלי רישום הכניסה והיציאה מהיישוב.
חיזוק המעטפת מסביב ליישוב ,כולל החלפת הסלעים ברחוב הרותם
בצינור מתכת מחוזק.

בנוסף לאמור לעיל יש ביישוב קב"ט חדש ושוטר קהילתי חדש שנכנסו לתפקיד
בחודשים האחרונים וכן מפקד בסיס חדש למשמר האזרחי שהחל בתפקידו
בשבועות האחרונים .כולם נוכחים כאן הערב .בחודש אוגוסט האחרון אף
הוחלפה חברת השמירה וכן המוקד היישוב.
אני תקווה שהמהלך של חיזוק המשמר האזרחי שהחל בימים אלה יקרום עור
וגידים ויאפשר תרומה אפקטיבית של התושבים למאמץ הביטחוני להגנת
הרכוש .אני קורא לכל חברי המועצה הנוכחים כאן להפגין דוגמא אישית
ולהתנדב למשמר האזרחי.
אני מבקש לעדכן את חברי המועצה שמשרד הפנים כבר אישר את התב"ר של
רכישת המצלמות ,והמצלמות כבר הוזמנו ויותקנו בימים הקרובים .השלמת
העבודה צפוייה תוך כשבועיים .אני מקווה שהתקנת מרכיב זה תשפר עוד יותר
את מצב הביטחון ביישוב.
אסיים בקריאה ובתקווה שדיון זה ינוהל וייערך בצורה מתורבתת .אני מבקש
לשמוע הצעות קונקרטיות ,ריאליות והניתנות ליישום ,לגבי דרכי הפעולה
האפשריות שפר עוד יותר את המצב.
בהתייחס לדברי שרון ,אני קם בשעה חמש בבוקר ,הולך ונפגש עם הסיירים
והשומרים ,ומקבל מהם דיווח ועדכון.
אנו לא שוקטים על השמרים ולכן אנו משנים את מתכונת הסיורים מדי פעם.
עד עכשיו לא שמעתי מאף אחד מהדוברים שום הצעה קונקרטית שניתן לבצע
ולא בוצעה.
בנוסף איחולי הצלחה ,בהזדמנות זו ,לקב"ט החדש.
דני:

אנחנו נציע ,אתם תעשו ,ואז תגידו שאתם עשיתם את זה?

משה ג:

די ,תפסיק עם הפוליטיקה הזאת .זה הביטחון שלנו.

יצחק:

אני נותן את רשות הדיבור לקב"ט המועצה ,מיכה כפיר.
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מיכה:

אני אנסה בדבריי לשמור על דיון מקצועי ולהיצמד לכך ואמנע מכניסה
לפוליטיקות שאני מרגיש כאן.
השינויים שאנו עושים בתוכניות השמירה נובעים מרצון לשנות ,לרענן ולשפר,
ואנחנו עובדים על כך כל הזמן .עד עכשיו אני שמעתי רק מה לא ,ומה לא טוב,
אך לא שמעתי הצעות מה כן ומה ניתן לשפר .אני מבקש כדי להחכים לקבל
עצות טובות וחכמות כדי שנוכל באמת לאמץ וליישם ,כמובן במסגרת הריאלית
והאפשרית ,הרי לא ניתן להכניס ליישוב פלוגות של משמר הגבול.

דני:

אל תטיף לנו מוסר.

יוחנן:

אני מבקש שלמיכה תהיה זכות דיבור ללא הפרעות וצעקות של דני.

יצחק:

כשאתה דני הקראת מהדפים שלך ,אף אחד לא הפריע לך למרות שהיה לנו
הרבה מה להגיד ,אני מבקש שתיתן למיכה לדבר.

מיכה:

חברת השמירה שלנו זכתה במכרז כדת וכדין .לא קל לתפעל את השומרים כי
ידוע שהחבר'ה שעובדים בזה הם בדרך כלל סטודנטים שבאים לתקופה קצרה
ולא רואים בזה קריירה .אנו עושים כל מאמץ להוציא מהם את המיטב ,וזה
כולל שיחות מוטיבציה ,פגישות בלילה ,תדרוך צמוד ,פיקוח מתמיד ועוד .אני
חושב שיש תוצאות .חשוב לזכור שלסייר אין סמכות לעצור ,ובמקרה הצורך
הוא יכול רק לקרוא למשטרה .אנחנו עושים את המיטב באפשרויות שיש לנו…

דני:

אני מברך את מיכה בתפקידך שאגב לא היה בעבר.

יוחנן:

לא היה בעבר? איזה שטויות .אתה שוב מתפרץ באמצע ומפריע.

דני:

אני אדבר מתי שאני רוצה ולא אשאל אתכם.

מיכה:

אתה לא נותן לי להגיד שני משפטים רצופים .לא הכל זה חברת השמירה ,צריך
גם לתפעל ולבדוק אותם ,פעלנו לאתר ולגייס לתפקידי השמירה תושבי פרדסיה
שאז הם מרגישים שזו לא סתם עבודה אלא הם שומרים על ביתם .אנחנו חלק
ממדינת ישראל ואנחנו לא יותר טובים ולא פחות טובים מכולם ואם יש גל של
פגיעות ברכוש במדינה גם אצלנו יש ואם יש אוזלת יד של המשטרה ,מובן שזה
משפיע גם עלינו .אנחנו לא פועלים במנותק.

דני:

זה לא נראה לי ,אני...

יצחק:

ההפרעות של דני גור נמשכות ללא הפסקה ,בצורה המונעת אפשרות לקיים דיון
ענייני .כך אי אפשר להמשיך וחבל .אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה .21:30
רשמה :אורלי רזניקוב.
בברכה,
זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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