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סיכום פגישה הידברות בנושא האנטנה
מיום 31/01/21

נוכחים בפגישה:
ראש המועצה – חיים מנדל שקד
מנהלת מח' חינוך – נאוה טל
יו"ר הנהגת ההורים של ביה"ס היסודי – מיכל כהן שמר
נציג וועד הפעולה – אייל גורן
יעל ליפשיץ – נציגת הורים

חיים פתח את הפגישה ואמר שמטרתו היא לקיים שיח מקדם בנושא .קשה לו להבין איך
הגענו למצב שבו אנו יושבים בשיחה משני צדי המתרס לאור העובדה שהוא כמשרת ציבור
נבחר כדי לשרת את התושבים וככזה’ רצון התושבים וטובת התושבים הם המניעים את
עשייתו ולפיכך הוא והתושבים צריכים להיות באותו צד .קל וחומר שהוא וההנהגה הבית
ספרית נמצאים כל הזמן לטובת הילדים.
חשוב לי להדגיש שאני מוכן להזיז את האנטנה גם אם זה רק לצורך להרגיע את התושבים
המודאגים ,זה לגיטימי בפני עצמו – ובתנאי שתמצא חלופה רואיה וישימה.
חיים ציין שהוא מבין את החששות של חלק מהתושבים מקרינת האנטנה ומרגיש חובה
להתייחס לחששות אלו ולא להתעלם מהם וכך הוא פועל .חיים מציין שדלתו כראש המועצה
פתוחה בפני כל תושב והוא זמין לתושבים בטלפון  24שעות ביממה ,ולכן הוא לא מבין איך
הנהגת ההורים מודיעה להורים על החלטתה על השבתת הלימודים מבלי לדבר אתו קודם.
חיים אמר שבהתחלה כלל לא ידע שחברת פלאפון החלה בהפעלת האנטנה.
חיים התחיל בתיאור התהליך שקדם להקמת האנטנה:
חיים ציין שראשי המועצה לדורותיהם ניסו לקדם פתרון לבעיית הקליטה הסלולרית ביישוב
ללא הצלחה .לחברות הסלולר לא היה עניין להקים אנטנה נוספת בישוב עם מספר תושבים
כל כך קטן משיקולים כלכליים .למרות זאת ,הקמת האנטנה יצאה לפועל רק בזכות העזרה
האישית של איתמר הראל שהיה בעבר סמנכ"ל בבזק שפעל לקבלת אישור חברת פלפון
להקמת האנטנה לשיפור הקליטה בהר אדר ,והייתה שמחה על ההישג.
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בדצמבר  2018הייתה פגישת התנעה עם חברת פלפון למציאת פתרון לבעיית הקליטה
וחברי המועצה עודכנו על כך.
במרץ  2020התקיימה ישיבת מליאה של המועצה בה הועלה נושא הקמת האנטנה על ידי
חבר מועצה שבא בטענות לחיים כראש מועצה וטען שאנשים יושבים בבית בסגר ללא קליטה
בגללו מאחר והוא מעכב את מתן האישור לחברת פלפון להקמת האנטנה ,למרות שיש בידה
את כל ההיתרים להקמת אנטנה ביישוב וביקש מראש המועצה לכנס בדחיפות את וועדת
תכנון ובניה כדי לתת היתר בניה לאנטנה.
היועץ המשפטי הגיב לדברי איתמר שלמיטב זכרונו אין צורך בכינוס הוועדה לתכנון ובניה
והנושא נמצא בסמכות וועדת רישוי.
בפרוטוקול הישיבה שאושר על ידי חברי המועצה צוין כדלקמן" :בעקבות הערת איתמר
לעיכוב בהתקנת האנטנה הסלולרית עקב הצורך בהיתר בניה ,היועץ המשפטי יבדוק אם ניתן
לאשר זאת בוועדת רישוי ואם כן הדבר יבוצע לאלתר".
בעקבות תשובת היועץ המשפטי שניתנה למחרת היום שהנושא בסמכות וועדת רישוי,
מהנדס המועצה הוזעק במיוחד מהבית באמצע הסגר כדי לא לעכב את הוצאת ההיתר.
חיים סקר את האנטנות בישובים הסמוכים להר אדר שנותנים מענה מלא לישובים וציין שגם
אצלנו מדובר באנטנה מקומית ולא ב "תחנת שידור אזורית" .במענה לשאלתה של מיכל כהן
שמר על גודל האנטנה שלנו השיב שמדובר על אנטנות באותם עוצמות שידור כמו אצל
השכנים .בהר אדר היה צורך בתורן יציב וגבוה שיעמוד ללא כבלים ברוחות של הר אדר .עוד
ציין שהגודל של התורן לא קשור לגודל האנטנות ולעוצמת השידור.
חיים ציין את החלופות שנבדקו ונפסלו בעבודת המטה לפני שהוחלט על המקום הנוכחי:
 ליד שער בידו
 ליד מתקן הסניקה במבוא הכפר
 ליד מגדל המים מול הספרייה
 בשטח הר אדר שמעבר לגדר ההפרדה
כל החלופות נפסלו מסיבות שונות :קרבה לביה"ס ,חוסר נגישות למקום ,קרינה מול הבתים
ועוד.
חיים הציג באמצעות מצגת תרשימים המדגימים את העובדה שכאשר התורן גבוה וממוקם
במקום הכי גבוה ,אלומת השידור שהיא אופקית מרחפת למעלה ולא פוגעת בבתים ,האלומה
נמצאת הרבה מעל ביה"ס ולכן מיקום האנטנה במרחק  130מטר מבית הספר וגובה
האנטנה ,לא מאפשר לקרינה להגיע לביה"ס ,לאולם הספורט או למגרשים שנמצאים מתחת
לאנטנה.
לגבי החלופות שהוצגו על ידי המודד מטעם התושבים השיב חיים שפלאפון סירבו לפיתרון
של מספר אנטנות קטנות ,כי זה היה מצריך מהם להגיש בקשה להיתר לכל אחת מהאנטנות
הקטנות.
ניטור שבועי רצוף שנעשה בביה"ס במשך שבוע ימים 24/7 ,מראה  0.9קרינה כלומר ,לא
קיימת קרינה כלל כתוצאה מהאנטנה שהוקמה .מכשיר סלולרי נייד וכל ראוטר ווי פיי ,יוצר
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קרינה משמעותית יותר .הקרינה שנמדדה בבית הספר ובמגרשי הספורט היא ברמה זניחה
ומעידה שאין קרינה מהאנטנה לעבר המקומות שנמדדו.
בוצע גם ניטור רציף של רמת הקרינה בחדרי המוסיקה במשך שבוע ימים  24/7ותוצאות
הניטור מראות שרמת הקרינה הממוצעת בפועל בחדרי המוסיקה היא  0.19ולא  32כפי
שנטען.
כל הדוחות של הבדיקות מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה תחת לשונית שקיפות
המידע וכל אחד יכול להיכנס ולראות אותם.
יעל ליפשיץ אמרה שחשוב להבין שכולנו רוצים את טובת הישוב ומבקשת שכל צד יביע את
עמדתו בצורה מדויקת ,עניינית ולא מתלהמת.
אייל גורן הוסיף כי הוא מסכים ,אין כאן עניין פוליטי בכלל ובאנו לצאת מכאן עם עשן לבן.
אייל – :יש חלופה לפריסה רחבה יותר של אנטנות המפוזרת על עמודי חשמל ,האם נבדקה
האופציה הזו?
חיים מגיב שהפתרון הזה קשור לפריסת ה  5gלהעברת נתונים בקצב גבוה באופן מהיר
שעלותו גבוהה מאוד ולא ישימה מבחינה מעשית ליישוב כמו שלנו .כדי לאמץ את הפתרון של
הרבה אנטנות קטנות על עמודי החשמל לשלוש חברות הסלולר ,לתאים סלולריים קטנים,
בגודל של עשרות מטרים כפי שהמודד שלכם ממליץ ,צריך למקם אנטנות על מאות עמודי
תאורה .מדובר בפתרון תאורטי נכון אך הוא נשאר עד היום ברמת התיאוריה ולא יושם בשום
מקום בארץ בשל עלותו הגבוהה והתנגדות של תושבים למיקום אנטנות בסמיכות לחדרי
השינה שלהם.
אייל – :מדוע האנטנה לא הוקמה ביער מחוץ לישוב?
חיים – :אנטנה ביער מחוץ ליישוב לא תיתן מענה לבעיית הקליטה שאותה אנו מבקשים
לפתור בשל המבנה הטופוגרפי של הר אדר .הייתה בעבר אנטנה ביער מחוץ לשער הישוב
שלא נתנה מענה והיא הורדה .גם הפתרון של היועץ ששכרתם שהמליץ למקם  3אנטנות
מסביב ליישוב הוא פתרון נכון שאמור לפתור את בעיית הקליטה בהר אדר .פתרון שהייתי
שמח לאמץ אותו אם הוא היה ישים 2 .אנטנות הוא ממליץ למקם על קרקעות בבעלות
פלסטינית ואנטנה שלישית על הגבעה מחוץ לגדר ההפרדה שמוקפת שטחים בבעלות
פלסטינית שלא מאפשרת גישה אליה( .צ"ל :בבעלות מועצת הר אדר ,אך כמובלעת בתוך
שטח פלסטיני שאין אליו גישה – אלא במסוק) .אם תביאו לי אישור מבעלי הקרקע להקמת
האנטנות בשטחם אני מוכן לפעול בכיוון זה.
יעל ליפשיץ – :למה לא למקם את האנטנה במיקום של הבריכה העתידית ביער?
חיים – :אנטנה על בריכת המורים תיתן מענה לשלב א' ולא לבעיות הקליטה החמורות שיש
בשלב ב' של היישוב.
מיכל – :אני חושבת שצריך היה למצוא לאנטנה מקום מחוץ לישוב.
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יעל – :האם נבחנו עוד חלופות? מבחינתי הבעיה היא שמי שנותן דירוג לאפקטיביות של
הפתרונות הוא אותו גוף שמבצע ועל כן ,החלטתו אינה חפה משיקולים כלכליים ואחרים .לכן,
צריך לבדוק אותם בעצמנו .הם עובדים בשביל פלאפון ולא בשביל הר אדר.
חיים מבקש לציין כי היינו המאושרים באדם כשקיבלנו את ההודעה שפלפון מוכנה להקים
אצלנו אנטנה שתפתור את בעיית הקליטה .בזכות הקשרים של איתמר הראל הצלחנו לקבל
משהו שלא היה לנו סיכוי להגיע אליו .יחד עם זאת ,אני לא נעול וברור שחברת פלאפון
כחברה כלכלית מקבלת החלטות על סמך שיקולים כלכליים .אני כבר אמרתי שאני מוכן
לבחון אם יש חלופות נוספות שלא נבחנו ,ואם נמצא חלופה אחרת שתיתן מענה לבעיות
הקליטה שתהיה ישימה ,אני אהיה הראשון שישמח להזיז את האנטנה מהמקום ,למרות
שאין אתה שום בעיה בריאותית.
נשאלת השאלה מה הלאה?
חיים ביקש להעמיד דברים על דיוקם ולהבהיר– שהוא פועל יחד עם חברי המועצה לבחינת
חלופות נוספות ומקבל את החלטות יחד איתם .ובנושא זה הוא פועל כעת ליישם את החלטת
המליאה.
חיים הציג את נוסח החלטת המועצה שהוא בעצמו הצביע בעדה ועדכן שהוא פועל לבצע
אותה כרוחה וכלשונה .הוא מוסיף שלא נעשתה על ידו שום פעולה לקיבוע המצב הקיים מיום
קבלת החלטת המועצה לבחון חלופות נוספות .על פי החלטת המועצה נשכרה חברה
מקצועית בלתי תלויה שנתבקשה לבדוק את מצב הקרינה מהאנטנה החדשה ולבחון אם יש
חלופות טובות יותר למיקום האנטנה.
חברי המליאה הם אלו שבחרו את החברה והממצאים וההמלצות יוצגו לציבור הרחב לקבלת
התייחסות לפני שמליאת המועצה תקבל החלטה בנושא.
אייל – :הבן הקטן שלי משחק  3פעמים בשבוע במגרשים ואני לא רוצה שיפגע מהקרינה של
האנטנה.
מיכל ואייל מדגישים כי לא מדובר בקומץ של מתנגדים .יש  225בתי אב שנתנו כסף ותרמו
לצורך המאבק באנטנה ו 44-אנשים החתומים על הערר שהוגש מטעם התושבים .לא מדובר
פה בקומץ .זהו חלק משמעותי מתושבי הר אדר וגם אם נתייחס להליך הדמוקרטי אז חשוב
לנו שמי שמייצג אותנו יקשיב לנו .כמו-כן ,הוגש ערר נוסף על ידי  6מתוך  9חברי מועצה
(כאשר איתמר הבהיר כי הסיבה היחידה שלא חתום עליו בנוסף ל ,6 -למרות שמסכים עם
האמור בו ,זה שלא רוצה להיות חתום על פעולה חזיתית מול מנכ"ל פלאפון שבזכות
החברות עמו הגיעו להר אדר .)...מבחינתנו – המועצה מייצגת את התושבים – וגם כאן
מדובר ברוב חברי מועצה ,המייצגים את רוב הציבור .כך שאנחנו מבקשים להוציא מהשיח
את המושג "קומץ תושבים מתנגדים".
אייל מוסיף – :אין כאן עניין פוליטי .קמתי בוקר אחד וראיתי מול עיני מגדל  33מטר ,זהו
מפגע אסתטי איום ,אשר פוגם בנוף ואינו מתאים בשום פנים ואופן לאופי הפסטורלי של
היישוב שלנו וזה גם שיקול שיש לקחתו בחשבון.
חיים מסכים עם אייל שהאנטנה פוגעת בנוף אך עם זאת נותנת מענה לצורך חיוני.
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חיים חוזר ואומר שעל פי המדידות אין קרינה בביה"ס ובמגרשים .אם הייתה נשקפת סכנה
בריאותית ולו הקלה ביותר ,הוא לא היה מסכן את הילדים ואת התושבים ולא היה מאשר את
הקמתה .חיים הוסיף ואמר שגם הוא לא אוהב את הפגיעה בנוף אבל הוא היה צריך לבחור
בין פגיעה בנוף לבין היעדר תקשורת.
אייל – :אפילו אם העניין הוא סובייקטיבי לחלוטין ואין קרינה ,עדיין גם קרינה מזערית לאורך
שנים יוצרת פגיעה בילדים .עורך הדין שלנו לא מבין איך אנו נלחמים במועצה ,בדרך כלל
הוא מייצג מועצות נגד חברות תקשורת ,לא תושבים נגד ראש המועצה שלהם.
עו"ד יקר שלקחנו ,שהתושבים מימנו מכיסם ואשר מתמחה בתחום זה ,אומר שהאנטנה הזו
לא תישאר!!! אז לא חבל להשקיע את כל הכספים והמשאבים והשיסוע שזה יוצר בין
תושבים לראש המועצה שלהם בין התושבים לעצמם?? ביישוב כזה ,זה ממש מצער.
מיכל מוסיפה :חשיפה כרונית (יומיומית תמידית) ברמות נמוכות ,יש לה השפעות
בריאותיות ,ביניהן קלות (כאבי ראש ,סחרחורות\ כאבי בטן) וגם ארוכות טווח .אני כבר לא
מדברת על סרטן והשפעות ארוכות טווח שהוכרו על ידי ארגון הבריאות העולמי.
לסיכום אייל אומר שמבחינתו שקילת חלופות צריכה להיעשות כאשר האנטנה כבויה .כלומר
מבקש להקפיא את פעולת האנטנה עד לבדיקה יסודית של החלופות.
חיים מדגיש כי אין הוא יכול לקחת את החוק לידיים .אין לו מנדט להקפיא את פעילות
האנטנה אלא אם היא פולטת קרינה מעל התקן המותר .כולם מסכימים כי הקרינה כעת היא
אפסית וגם המודד שלכם מדבר על פוטנציאל לקרינה עתידית .כפתרון לבעיית הפוטנציאל
והקרינה העתידית ,אין בעיה להשאיר במקום מכשיר ניטור קבוע שיבדוק את עצמת הקרינה
 24/7ולשדר זאת לאתר האינטרנט של המועצה.
אייל – :תהיה אמיץ ,תקפיא .תוריד את המפסק .אנחנו נעזור לך מול פלאפון.
מיכל – :תשתמש בכוח שלנו ,ברעש הציבורי סביב האנטנה.
חיים ,במקום להשקיע כל כך הרבה מאמצים בלהילחם בתושבים ,תשתמש בכוח שלנו
כהנהגת הורים וכתושבים מודאגים במאבק מול פלאפון .האינטרס שלנו משותף – להסיר את
המפגע הזה מעל לראש שלנו.
חיים בתגובה אמר שהוא לא נלחם בתושבים .הוא פועל לטובת בתושבים .הוא מבין את
החששות של ההורים ואם יהיה פתרון ישים הוא יפעל לקידומו.
אייל ומיכל – הדרישה שלנו ממך היא להוריד את השאלטר.
חיים – :אני לא יכול לעשות זאת באופן חד צדדי ,זה לא חוקי .לחברת פלאפון יש את כל
ההיתרים להפעלת האנטנה ורק בית המשפט יכול להורות על הפסקת פעולתה .אני שומר
חוק ואת כל הפעולות המועצה עושה בליווי צמוד של היועץ המשפטי של המועצה ובהתאם
לחוק .יתרה מזאת ,אני מבקש להבהיר שאני משמש כראש המועצה של כל התושבים ,לא
רק של מתנגדי האנטנה ,יש מאות תושבים שהם בעד האנטנה ורוצים שתהיה להם קליטה
סלולרית .כולם מסכימים ש 2-אנטנות זה יותר טוב מבחינה בריאותית מאנטנה אחת .גם
היועץ שאתם שכרתם אמר את זה .כמות המשתמשים שמתחלקת בין  2אנטנות מורידה את
עצמת השידור ועוצמת הקרינה ,גם של האנטנות וגם של הטלפונים הניידים שלנו שהם
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הקורן הכי גדול ולא האנטנה .אין שום היגיון לכבות היום את האנטנה שתורמת לבריאות
התושבים ,שמראה שאין ממנה קרינה ,לא לבית הספר ,לא למגרשי הספורט שמתחת
האנטנה ולא לבתי התושבים ,ולפגוע בקליטה הסלולרית של תושבים רק בגלל שאתם
מבקשים ,לפני שיש פתרון אחר.
חיים מציין שהנושאים הנמצאים בטיפול הם:
 .1בדיקת חלופות
 .2שיתוף הציבור בנושא החלופות
 .3קבלת החלטות על ידי המליאה
עד אז ,נמשיך לבצע בדיקות קרינה ונעשה ניטור רציף כדי לוודא שהילדים לא נפגעים.
חיים הוסיף שאם זה ירגיע את התושבים הוא מוכן לבדוק עם חברת פלאפון אפשרות לנתק
רק את האנטנה הבודדת שמשדרת לכיוון בית הספר ,מבלי לפגוע בקליטה הסלולרית לבתי
התושבים.
בנוסף לכך ,חיים יבדוק אם ניתן לכבות את משדרי האנטנה בזמן שהחברה מבצעת את
מדידות הקרינה בביה"ס ובסביבה ,עם אנטנה דלוקה ובלעדיה ,לשם השוואה .לאור הטענה
שחברת פלאפון מנתקת את שידור האנטנות או מנמיכה את עצמת השידור בזמן ביצוע
הבדיקות ,וכדי להסיר ספק ,המועצה דאגה לבצע ניטור רציף של רמות הקרינה בבית הספר
ובחדרי המוסיקה במשך  3שבועות.
אייל – :האנטנה מכוערת לישוב שלנו וגם לדעתי האנטנה לא פעלה בעוצמה מלאה בזמן
הבדיקות.
חיים שולל את הטענה הזו ומוסיף כי האנטנה פועלת במלוא התפוקה .העוצמה של
המשדרים נקבעת לפי כמות המשתמשים באנטנה באופן אוטומטי וללא התערבות .מאחר
וכמות המשתמשים באזור בית הספר היא קטנה ומאחר ויש קו ראיה רציף לאנטנה ,לא צפוי
להיות שינוי משמעותי בעוצמת השידור של האנטנה גם עם ריבוי משתמשים.
מיכל כהן שמר מדגישה את הנקודות הבאות:
אנחנו לא קומץ מתנגדים ,אנחנו רבים.
חיים אתה אולי טוען פה שאתה לא טענת שמדובר בקומץ .אבל בשתי שיחות טלפון ארוכות
שערכת עמי – טענת באוזניי כי מדובר בקומץ מתנגדים ,אשר מפחיד את האחרים וזורע
בהלה בציבור.
אני נמצאת בפגישה כיו"ר הנהגת הורים ומבקשת להעביר את המסר שמשהו כאן שגוי
מהיסוד.
הנהגת ההורים מייצגת את ההורים בבית הספר .זה לא נגמר ב 13:00 -או ב 16:30 -כשהם
הולכים הביתה.
חיים משיב – את נציגת הנהגת ההורים הבית ספרית ,את לא אחראית על ההורים אחה"צ,
את לא קשורה למשל למה שקורה בצופים .צריך לעשות הפרדה בין ביה"ס לבין מאבק
התושבים שהוא כללי ורחב יותר.
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מיכל מציינת שילדי בית הספר ממשיכים להיות ילדי בית הספר גם כשהם יוצאים מפתחו –
הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינת שעות הלימוד.
לכן ,יש לקחת בחשבון את כל מרכז לב היישב ומרכז הספורט – אולם הספורט (בו
מתבצעים גם שיעורי חנ"ג של ביה"ס ,גם חוגים ,גם חד"כ) ,את מגרש המיני-פיצ' הסמוך,
את המגרש הרב תכליתי הצמוד ,את מגרש הסקייט-פארק – כל אלו סובבים את ביה"ס ואת
האנטנה – ונוצר למעשה מצב ,שבתלות בגילאי הילדים כמובן – ילדים יכולים לשהות בסמוך
לאנטנה ולהיות מושפעים ממנה במשך בין  10ל 12 -שעות (בי"ס ,צהרון ,חוגים ,פנאי)
מיכל נותנת דוגמא את המאבק שהובילה הנהגת ההורים הארצית בנוסע הסייעות של
החינוך המיוחד .ושכתמיכה כל הנהגות ההורים השביתו .חיים לא מאמין .נאוה מאשרת כי
היה דבר כזה ,שבסוף לאחר פשרה הסתכם בשעת עיצומים כלל ארצית( .כל זאת כדוגמה
למעורבות ההנהגה מעבר לחצר הפרטית שלה).
מיכל אומרת שלא מעניינים אותה מספרים ולא מעניינת העובדה שהמדידה מצביעה על
ערכים אפסיים ,לכל אחד זה מפריע ברמה אחרת .קודם כל דיברנו על חשיפה כרונית לרמות
נמוכות שגורמת לנזקים – כך שערכים נמוכים לא מרגיעים אותי ,לאחרים מפריעה הפגיעה
בנוף.
לא רצינו להגיע להשבתה אך חשבנו שחיים יתרצה אם רק נכתוב לו.
מרגישה שמושקעים מאמצים למלחמה במתנגדי האנטנה במקום מלחמה בפלאפון.
שואלת איך קורה ש 6-חברי מועצה כותבים לחיים מכתב והוא עונה להם באופן לקוני שאין
סמכות לוועדה המקומית.
תעשה מעשה ותוציא את האנטנה הזאת מכאן.
חיים :את סמכות הוועדה המקומית קבע המחוקק ואין סמכות לוועדה המקומית לבטל
בדיעבד היתר בניה שניתן על ידי וועדת רישוי כדין לפני  9חודשים.
אני לא טענתי שיש קומץ קטן של מתנגדים ,אני טענתי שיש קומץ קטן של אנשים שמפחידים
הורים וילדים באמצעות נתונים שאינם מבוססים ואני מצר על כך .קל מאוד לזרוע פחד
ובהלה עם תיאוריות קונספירציה שמופצות ברשתות החברתיות בחוסר אחריות ,שגורמות
לפאניקה מיותרת וכך אנשים מתנגדים לאנטנה מחוסר ידע מבוסס.
קבעתי לעצמי כלל שאני לא יוצא למלחמה נגד התושבים שלי ,גם לא נגד אלו שמבקרים
אותי ומבזים אותי ,וגם לא נגד תושבים שזורים חול בעיני הציבור .אני לא יוצא למלחמה
ברשתות החברתיות גם לא נגד חברי מועצה שעושים זאת משיקולים פוליטיים ,למרות
המחיר האישי שאני משלם על כך .חשוב לי לציין שאני יכול להבין את חברי המועצה
שהחליטו לקחת צד להיות עם התושבים שמתנגדים לאנטנה ,כולל חברי מועצה מהסיעה
שלי שרוצים להחליף אותי בתפקיד ורואים במתנגדי האנטנה גרעין טוב שיעמוד לצדם
בבחירות הבאות .גם אני כחבר מועצה הצטרפתי למתנגדים לבריכת המורים למרות שאני
לא מ"מחבקי העצים" ועתרתי כנגד המועצה שהייתי חבר בה מאותם שיקולים כשרציתי
שהעותרים ומטה המאבק בבריכה יהיו בצד שלי ויתמכו בי בבחירות.
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אני לא משקיע מאמצים להילחם במתנגדי האנטנה וגם לא בחברות הסלולר .המקום היחיד
שבו אני משקיע את הזמן והאנרגיה זה בעבודה קשה למען רווחתם ובריאותם של תושבי הר
אדר ,גם עבור אלו שבחרו בי וגם עבור אלו שלא בחרו בי .כל מה שאני פועל ועושה הוא
למען התושבים.
נאוה:
מוסכם על כולנו שיש בישוב קבוצה ,שממגוון סיבות (בריאותיות ,כלכליות ,נופיות )...מתנגדת
לאנטנה במיקום זה ו/או בכלל.
ישנה מחשבה של הורים (על פי עקרון הזהירות המונעת) שגם אם הקרינה מינימלית – אז
לאורך זמן היא תפגע בילדים.
מדגישה כי ההשבתה היא צעד קיצוני שהוא עליית מדרגה לאחר מיצוי כל האפשרויות.
התקופה הזו קשה לילדים ולהורים וגם ככה רציפות הלמידה נפגעת .פונה בתחינה לחברים
שלא להשתמש בצעד ההשבתה ולעשות כל שאפשר על מנת להימנע מכך .על סמך ההנחה
שטענת ההורים שהקרינה המינימלית לאורך זמן תשפיע ותזיק לילדים ,נאוה מציעה לחכות
לתוצאות הבדיקה של החברה הבלתי תלויה שנשכרה על מנת לבחון חלופות ,ננסה לקצר
את משך העבודה שלה למינימום האפשרי ונמתין לתוצאות .הקרינה המינימלית אם קיימת
בכלל היא משמעותית רק לטווח ארוך ומתמשך ולכן ,אין כל נזק בהמתנה קצרה יחסית
(כחודש).
מיכל – :אני גרה בישוב הזה  30שנה ,העמוד הזה לא שייך למקום מבחינת הנראות ,זה
נורא .אני לא מוכנה להתרגל לזה .בואו נכנס לפרופורציות – מדובר על שביתה של יום אחד
בזום .ההפסד ה וא לא כזה נוראי ,ולהיפך ,אנחנו מעדיפים להפעיל את הצעד הזה עכשיו,
בסגר ,ולא בזמן לימודים רגילים בביה"ס .בואו נודה באמת ,לא חסרים ילדים והורים שעייפים
מן הזום ולא יכאב להם כל כך ,כפי שאתם מציירים ,מ"אובדן" יום זום .בואו נזכור שלגבי
מרבית הכיתות יום לימודים בזום משמעו – שעה זום – שני חצאי שעה – או שלושה...
בתלות בגילאים כמובן.
אני מוכרחה להודות ,ויעיד אייל שיושב פה מטעם צוות הפעולה להסרת האנטנה – מופעלים
עליי לחצים אדירים ,ע"י גורמים שונים להשבית את ביה"ס מהיום הראשון !!! ואני מעבר
לעובדה שעדכנתי את בתיה בכך מיד ,בלמתי כל ניסיון להפעיל זאת כצעד ראשוני .אבל זה
ממש לא בא כרעם ביום בהיר או בצעד ראשוני – קדמו לכך שני מכתבים מטעם הנהגת
ההורים הבית ספרית והנהגת הגיל הרך .לראשון נענו ולשני כלל לא טרחו להשיב לנו.
קדמה לכך פגישה בזום עם נאוה – בה נכחתי גם אני ונכחו אלה עין מור ויפעת פוליצר מצוות
להסרת האנטנה ,בבקשה מנאוה לסייע לנו כפי יכולתה על מנת שלא נצטרך להגיע לאמצעים
אחרים.
מיכל מוסיפה  -חשוב לי להדגיש עוד דבר לעניין זה ,שאף אחד לא מכריח אף אחד לשבות.
מדובר בשביתת הורים ולא בשביתת מורים .המורים מחויבים להיות ולהעביר שיעורים .כל
מי לא מעוניין לשבות או שההורים שלו לא מעוניינים שישבות – יכול פשוט להתחבר .אין פה
שום מהלך קיצוני כפי שמנסים להציגו( .לא זכור לי שמשפט זה נאמר ,אך מכניסה אותו בכל
זאת לבקשת מיכל נ.ט)
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אייל – :על פי תמ"א  56האנטנה הוקמה שלא כדין ,פונה לחיים ושואל – איך הוא אומר
שאינו יכול לפעול שלא כדין מול פלאפון ופועל שלא כדין בהקמת האנטנה?
חיים משיב כי בניגוד לפרסומים הכוזבים האנטנה הוקמה כדין ובהתאם לכללי מנהל תקין
לאורך כל הדרך ובליווי צמוד של היועמ"ש של המועצה וכל זאת בידיעת חברי המועצה .עוד
ציין בכאב כי הוא באופן אישי נפגע מהדברים שהנהגת ההורים כתבו עליו במכתב למנהלת
בית הספר ובהודעות להורים שהאנטנה הוקמה על ידו באופן בלתי חוקי ,במחטף ,בהסתרה,
תוך פגיעה בכללי מנהל תקין וללא ידיעת חברי המועצה ,דברים שאין להם בסיס.
חיים ביקש לחזור פעם נוספת ולהדגיש שהאנטנה הוקמה בהתאם לחוק ובליווי היועץ
המשפטי של המועצה .כל חברי המועצה ,כולל אלו שהיום מתנערים ממנה ,היו שותפים
להקמת האנטנה ועודכנו על כך באופן רציף גם בישיבות המועצה וגם בדיוני התקציב.
האנטנה הוקמה בהתאם לכללי מנהל תקינים ,והקמתה לא נעשתה במחטף ולא בהסתרה.
גם התושבים עודכנו על הכוונה להקים את האנטנה במייל שנשלח אליהם ,וגם בהודעת
וואטסאפ בקבוצות עדכוני המועצה .הדבר פורסם גם בדפי הפייסבוק של המועצה והקהילה.
כל ההחלטות התקבלו בעבודת מטה עם כל הגורמים הרלוונטיים ,לאחר בחינת חלופות
ולאחר שהיה בידי החברה את כל האישורים הנדרשים.
חיים פונה אל אייל ומיכל ושואל האם יוכלו להצביע על מעשה אחד שעשה בניגוד לחוק?
מיכל – :לא הייתה כוונה לפגוע בך .אני מתנצלת אם נפגעת .גם אני משפטנית וידוע שבסופו
של דבר בית המשפט יפסוק נגד האנטנה .למה להגיע לשם? אף אחד לא מייחס לך מעשה
שנועד להרע לישוב.
א ייל מציע שהיועמ"ש יפנה שוב לחברת פלאפון בכתב וישתמש במאבק הציבורי של
התושבים .
אייל שב וחוזר על טענתו כי לא באמת נעשתה פנייה לחברת פלאפון – פניית היועמ"ש של
המועצה לפלאפון נעשתה בלשון רפה וכדי לצאת לידי חובה .היועמ"ש אמור לפעול לטובת
המועצה והתושבים ולא נראה שעושה זאת.
חיים מציין שבכך אייל אומר שהוא משקר והוא לא מוכן לקבל אמירה כזו .כמו כן ,הוא מעריך
את היועמ"ש שעושה עבודתו נאמנה ומבקש לא לדבר בלשון כזו עליו.
מיכל ואייל מבקשים מחיים להכיר במאבק התושבים ובמעורבותם ככוח שניתן לראש
המועצה ומבקשים שישתמש בכוח זה במגעים מול חברת פלאפון.
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סיכום המפגש:











כולנו באותו צד ,לא כדאי לעסוק בהורדת ידיים וחשוב שנפעל ביחד ובשקיפות
מלאה.
המועצה תבחן עם חברת פלפון את האפשרות לכיבוי של האנטנה שמשדרת לכיוון
ביה"ס.
המועצה תפעל לכיבוי פעילות האנטנה בזמן ביצוע מדידות הקרינה כדי לאפשר
מדידה השוואתית לפני ואחרי ,בבית הספר ובסביבתו (מיני פיץ' ,מגרש רב תכליתי,
סקייט-פארק ,אולם ספורט וחדרי המוזיקה).
חיים יבדוק מחדש את כל ההיבטים שעלו בפגישה ,את התהליך ,החוק ,הבטוח ,כל
דבר קשור שעשוי לסייע.
המועצה תפעל לקצר את משך הזמן לבחינת החלופות והצגתם לציבור( .על פי
הזמנת העבודה התהליך ימשך כחודש)
חשוב לפעול מעתה והלאה ביחד ולא נגד.
חשוב שכל פתרון יהיה מאוזן וייתן מענה למקסימום תושבים ויפגע במינימום .חשוב
להזכיר שכמו שיש מתנגדים יש גם תושבים שהאנטנה נותנת להם פתרון לצורך
חיוני.
תתקיים פגישת המשך בעוד שבוע.

בסיום המפגש אייל מוסיף כי הוא מתנגד לסיכום הזה והסיכום היחיד מבחינתו יכול
להיות רק אם תעשה פנייה מחודשת לחברת פלאפון ,להורות לה שעד לבחינת החלופות
התורן יושבת לחלוטין.

רשמה :נאוה טל

