
 

 

 מועצה מקומית שהם
 

 4מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 
 5.5.1.,  בתשע"  ט' באייריום שלישי,  

 
 

 גלעד רבינוביץ, דפנה רבינוביץ, יצחק שטרנברג,  ,איתן פטיגרויו"ר, -גיל ליבנהנוכחים  :   

 יצחק פינברג,  שלומי סויסה, שימי אלבאז, חגית וינטראוב, איציק בונצל,                        

 אלי יפרח5מזרחי, משה יצחק דהן,                      

 5יוסי לוי התנצלו    :  

 , צחי דבוש5רפי סמיתעו"ד מורן דדשוב, , שי אברהמי, ישראל שטרסברג   השתתפו :

 ליה ויסמן5    : רשמה
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 3545.1מיום  3אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  5.

 אני מבקש לאשר את התיקונים הבאים לפרוטוקול: לבקשת חבר המועצה יצחק שטרנברג : יו"ר
נושא ההנצחה סוכם שהמלצות הוועדה הציבורית ביחס לקריטריונים יועברו לאישור  .א

 מליאת המועצה.

 תב"ר שדרוג מוסדות חינוך, מבקש שילוב אדריכל פנים לבי"ס אבני החושן. .ב

קרא כלל ע"י היועץ רי מגן', מבקש להדגיש כי נראה שהחוזה לא נופיבנושא החוזה עם 'צ .ג
 .המשפטי

 , מבקש לתקן שהנערים בקשו את סליחתו ולא התנצלותו.'בנושא תקיפת הנער בשכונה ה .ד



 

 

בנושא המשך הפרות הסדר בגינת שכונה ה, הובטח כי בעקבות התמונות שהועברו  .ה
 לדוברת, יטופל נושא הנערים שעלו על גג הסככה והתפשטו.

לתקן שבאותו שלב הצבעה לא  יהלום, מבקש בנושא התקשרות עם קבלן הפיתוח בבי"ס .ו
 השתתף.

 
     

 מחליטים פה אחד       
 

 כולל תיקונים שהתבקשו  3545.1מיום  3לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'              
 5ע"י יצחק שטרנברג             

 
 המועצה מליאתפרידה  מחבר המועצה יצחק דהן, הודעה על הצטרפות מר אלי יפרח ל 15

 
  עבודתך הענייניתעל שירותך לציבור, לך אני רוצה להודות  ,יצחק דהןהערב אנחנו נפרדים מ : יו"ר

 והאכפתיות המלאה שלך לכל הנעשה בישוב. הייתה לנו זכות גדולה לעבוד                    
 יצחק ימשיך איתך ועל כך אני רוצה להגיד תודה בשמי, בשם חברי המועצה ועובדיה.                    
 את תפקידו כיו"ר ועדת קשרי חוץ.                   

 תודה רבה, אנו נמצאים לאחר חג העצמאות וחג שבועות בפתח, זה זמן שמסמן קשר בין  יצחק דהן :
 דוגמאות לכך ברמה הארצית, וחני המעניק את הכח למדינה. ריבונות ממלכתית והעולם הר                   
 ביום העצמאות חלים שני אירועים מרכזיים אחד חידון התנ"ך והענקת פרס ישראל. ברמה                    
 המקומית, בערב יום הזיכרון ישבתי בקדמת הבמה וצפיתי בהורדת דגל ישראל לחצי התורן                    

 ועמדו לצד הדגל חניך בני עקיבא וחניכת הנוער העובד והלומד וזה היה ביטוי ראוי לסובלנות                    
 שיש ביישוב, זו המורשת שאני מעביר לחבריי בסיעה ובמועצה ועל זה צריך לשמור. אני עובד                    
 צד מתנהל יישוב שכשיש נבחרי ציבור בשרות הציבורי הרבה שנים, אפשר להבחין כי                   
 מדורי גן  7לפניך  :שעובדים, אני מקווה שנמשיך להתנהל כך. למחליפי אלי יפרח אני אומר                   
 מאחל הצלחה לכולם בהמשך הדרך. ,עדן                   

 הצלחה בתפקידך החדש.לאלי יפרח אני רוצה לאחל בשמי ובשם כל חברי המועצה והעובדים  : יו"ר 
 בנוסף אני רוצה לאחל לך מזל טוב ליום הולדתך.              

 
  

 

 אישור מינוי מר אלי יפרח לוועדות המועצה 35
 

 הבאות: תאני מבקש לאשר את מינויו של אלי יפרח בוועדו : יו"ר 
 מ"מ יו"ר וועדת משנה לתכנון ובניה )מחליף את מר יצחק שטרנברג(.             

 יו"ר וועדת הנחות בארנונה )מחליף את מר יצחק שטרנברג(.             
 יו"ר וועדת תמיכות )מחליף את מר יצחק דהן(.             
 החלטת האסיפה הכללית של  –חבר דירקטוריון חמש )מחליף את מר יצחק דהן(              
 החברה העירונית חמש.              

 
 מחליטים פה אחד 

 
 לאשר את מינויו של אלי יפרח בוועדות הבאות:          

 מ"מ יו"ר וועדת משנה לתכנון ובניה )מחליף את מר יצחק שטרנברג(5          
 יו"ר וועדת הנחות בארנונה )מחליף את מר יצחק שטרנברג(5          
 יו"ר וועדת תמיכות )מחליף את מר יצחק דהן(5          
 החלטת האסיפה הכללית  –טוריון חמש )מחליף את מר יצחק דהן( חבר דירק          
 של החברה העירונית חמש5           



 

 

 
 

 אישור תב"רים 45
 

 : בהתאם להסכם )מצ"ב( בין מועצה ורשות  (.46שיקום נחל בית עריף ושביל נוף )תב"ר  : יו"ר
  033יקט בסך מתוך עלות כוללת של הפרו₪  033,333הניקוז ירקון מובא לאישור תב"ר בסך                    
 . אחזקה 444יקט בה להסדיר את נחל בית עריף מהכניסה הדרומית ועד לכביש הפרואלש"ח .                    
 מקור המימון :  שוטפת של הנחל תיעשה ע"י איגוד ערים. אחזקת השביל באחריות המועצה.                   
 עבודות פיתוח.קרן                    

 גני ילדים בסך של 2: מצ"ב אישור משרד החינוך לבניית  (447גני ילדים בחמניות )תב"ר  
 משרד החינוך צפוי בעתיד לאשר ₪.  3,1,2,3,4סה"כ התב"ר מעודכן לסך של ₪.  3,042,3,4       
 יר.בגין שיפוע, ביסוס, ציפוי אבן ומיזוג או %,2 –תוספת תקציב של למעלה מ        
 : המועצה קיבלה היטלי השבחה נוספים בגין שכונת  (4.8פיתוח גן המגדל שלב א' )תב"ר              
 . בהתאם לכך מבוקש לשנות את מקור המימון של פיתוח גן המגדל  07סחלבים שה/             
 אין שינוי בסכום. -מהלוואה לק.ע.פ.             
 מ"ר .  232: ביצוע שלב ב' של בי"ס שלהבת בשטח של  (461ב' )תב"ר בי"ס שלהבת שלב              
 מקור המימון : משרד החינוך. ₪. 4,330,732סה"כ התקציב             
 : קרן קיימת לישראל תבצע עבודות פיתוח ומתקנים בפארק  (463חירבת תנשמת )תב"ר              
 מקור  ₪. 033,333פות המועצה בעבודות אלו הוא בסך השתת₪. ליון ימ 3שהם בהיקף של              
 המימון : קרן עבודות פיתוח.             

 
 מחליטים פה אחד     

 
 לאשר את התב"רים

 במימון ק5ע5פ₪  311,111שיקום נחל בית עריף ושביל נוף                         -  .46תב"ר            
 במימון משרד החינוך₪   4..,341,.                    גני ילדים בחמניות – 447תב"ר            

 במימון ק5ע5פ₪  11,111.           
  במימון מלוות מבנק          ₪   11,111.הפחתה                     פיתוח גן המגדל שלב א'  – .48תב"ר            

 במימון ק5ע5פ ₪  11,111.ה   הוספ                                      
 במימון משרד החינוך₪  4,1.3,7.1      בי"ס שלהבת שלב ב' – 461תב"ר             
 במימון קרן קיימת לישראל₪  711,111                     חירבת תנשמת – 463תב"ר             
 במימון ק5ע5פ₪  311,111            

 
 
 

 תאגיד מים וביוב לשהםאישור הרכב דירקטוריון  5.
 

 במסגרת הערכות וקבלת אישור להקמת תאגיד מים וביוב אנו נדרשים להגיש לאישור : יו"ר
 לאישור אין לנו עדיין החלטה האם יש לכלול את  חברים 2הרכב חברי הדירקטוריון, נגיש                     
 עובדי המועצה כחברי דירקטוריון.                   

 מה החלוקה לפי סיעות? בונצל: איציק
  0 -ונציגי ציבור  4חברי מועצה,  2, הרכב התאגיד ע"פ ההנחיות הינו: אין חלוקה לסיעות : יו"ר 

 מחברי הדירקטוריון יהיו נשים. 3%, -עובדי מועצה וש                   
 בהגשה הראשונה לאישור חברי המועצה היו דודי נטר ודפנה רבינוביץ ונציגי ציבור. דפנה    

 רבינוביץ בקשה להיות חברה וההמלצה שלי למנות את שלומי כיו"ר התאגיד שבמסגרת                    
 צה. נציגי הציבור שנה ימונה לסגן ומ"מ ראש המוע 3/2הרוטציה בסיעת "שוהם שלנו" בעוד                    
 ר מנכ"ל חברת ה"נוקדים" רהשמה "נישה", שלומית קסיהחברת  מנכ"לית הם: פול צוקר                   
  , נדרשובניה, אריאלה חמו עובדת בחברת יעוץ, עו"ד גרינברג הסירה מועמדות לתכנון יועצת                   
 מועמד אחר. עובדי המועצה הם: חננית וייס מנהלת אגף איכ"ס, יעקב ירקוני מהנדס להשלים                    
 המועצה ויוסי פרץ מנהל תקציבים וחוזים.                   

 



 

 

 
 מדוע לא פניתם אלינו לקבלת המלצות? דפנה רבינוביץ:

פונית בין חברי , יאושר טלומקובל שתמליצו על מועמד נוסף ןלבקשתך את חברה בדירקטוריו : יו"ר 
 המליאה.

 
 

 מחליטים פה אחד
 

 יאושר חברי דירקטוריון בתאגיד מים וביוב לשהם, מועמד נוסף  9לאשר הרכב של              
 5טלפונית ע"י חברי המליאה            

                
 

 ..11אישור החלטות ועדת הנחות לשנת  65
 

 ע"פ חוק צריך להגיש לאישור מליאת המועצה., 2333מציג החלטות ועדת הנחות לשנת  : יו"ר
 
 

 מחליטים פה אחד    
 

 5..11לאשר החלטות ועדת הנחות לשנת                          
 
 

 4515.1.אישור פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום  75
 

 כולל עדכון משלחות שיצאו ובקרו בשהם.  34.2.32פרוטוקול ישיבת ועדת קשרי חוץ מיום  : יו"ר
 בישיבה קבלנו דיווח על פעילות המשלחת שיצאה לגרמניה. משלחת נוספת שיצאה לניו יורק   יצחק דהן :   

 והשנה במשלחת השתתפו נוער חילוני מיהלום ונוער דתי משלהבת, משלחת מוצלחת עם                    
 המגזרים. 2שיתוף פעולה יפה של                    

 לחות הן לבעלי היכולת בשהם, מדוע אין פרוט על העלות לכל ילד והאם יש עזרה לילדים המש איציק בונצל :  
 שאין להורים יכולת מימון?                   
 איך בוחרים מי יצא למשלחת? דפנה רבינוביץ :

 כל ילד המשתתף במשלחת משלם עבור כרטיס טיסה, ילד שנבחר ולא יכול לעמוד בכל  : יו"ר 
 התשלום עלה לוועדת מנגנון וקבל תמיכה. לגבי מיון המועמדים זה תלוי מי מארגן את                    

 המשלחת, לדוגמא משלחות חמש יש צוות שמראיין כל מועמד.                   
 אנחנו מקבלים פרוטוקול עם החלטות לאחר ביצוע ולא לפני, מה יש לאשר? דפנה רבינוביץ :

 לתמיכה של מכבי שהם שחיה שהוועדה לא אישרה תמיכה, יש כאן אמירה  ישנה בקשה : חגית  
 חמורה.                   

 הוועדה דנה בכל בקשה ע"פ התבחינים שנקבעו ואושרו במליאת המועצה. : יצחק דהן
 נמצאים בשנת אורח חיים בריא ולא תומכים בפעילות אנחנו , זאת קבוצה ספורטיבית : חגית 

 ?תספורטיבי                   
 יוצאת לתחרות ומייצגת את היישוב.הוועדה בוחנת האם המשלחת  : יו"ר 

 הדרישה לתמיכה הייתה ליציאה לאימונים בחו"ל. : יצחק דהן
 ל תחרויות היו צריכים לציין זאת.               הוועדה קיבלה בקשה ליציאה לאימונים במידה וזה כול : יו"ר 

 משלחות ספורט ע"פ התבחינים חייבות לפרט את מטרת נסיעתם במידה והם משתתפות                    
 בתחרויות הם יקבלו תמיכה ע"פ התבחינים.                    

 
 



 

 

 שור, לדעתי התהליך צריך להיות הפוך ועדת קשרי חוץ צריכה יאנחנו מקבלים פרוטוקול לא : איציק בונצל
 להגיש המלצות לאישור המליאה.                   

 מי מאשר את התבחינים והתקציב? דפנה רבינוביץ :
 המלצות הוועדה מאושרות בישיבת המליאה. : יו"ר         

 משלחות.יש נציגי ציבור שמקבלים החלטות ומאשרים יציאת בוועדת קשרי חוץ  : יצחק דהן    
 קשרי חוץ תעביר בצורה מסודרת לישיבת המליאה את  אני מסכם את הדיון בדרישה שוועדת : יו"ר 

 כל בקשות המשלחות לתמיכה והמלצות הוועדה ע"פ התבחינים.                   
 מצורף דוח בכתב שלי על המשלחת לקהילה בניו יורק.       

 
 מחליטים פה אחד            
 
 

 ומבקשים שהוועדה תגיש בצורה  4515.1.לאשר פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום           
 מסודרת את כל בקשת המשלחות לתמיכה והמלצות הוועדה ע"פ התבחינים5          

 
  

 אישור פתיחת חשבון לצורך ניהול תיק השקעות למועצה 85
 

 אנו מבקשים לפתוח תיק השקעות בבנק מזרחי שמתמחה בניהול השקעות ועובד עם  : ישראל
 רשויות רבות, היתרון שאין דמי ניהול.                   

 
 
 מחליטים פה אחד   
 

 לצורך ניהול תיק השקעות למועצהבבנק מזרחי פתיחת חשבון  לאשר           
 

 הצגת סקר שביעות רצון תושבי המועצה  ע"י מכון סמית 95

 
 התושבים.סקר שביעות רצון רפי סמית ממכון סמית יציג בפנינו את ממצאי  : יו"ר
 רפי סמית מציג את הסקר במצגת המצורפת לפרוטוקול.           

 מתנהל דיון בנושא ועיקרי הנושאים שעלו:           
 האיכות הכוללת של שרותי המועצה -מבקשת הסבר על הפרמטרים שנבדקו בשאלה   דפנה רבינוביץ:

 מאוד, טובה ולא טובה. פרמטרים , מצוינת, טובה 4ישנם  : רפי סמית
 הערכות לנושאים שונים, אין התייחסות מקיפה לנושא החינוך. -במצגת בנושא יצחק שטרנברג :

 ישנה התייחסות לחינוך בצורה נפרדת ואת הממצאים נראה בהמשך. : יו"ר 
  0%,הכללית מהטיפול של אגף איכ"ס הינו מגע עם המועצה, שביעות הרצון  –במצגת בנושא  יצחק שטרנברג :

 מה המשמעות?                    
 היו מאוד מרוצים. 0%,שהיו מרוצים  02%מתוך  : רפי סמית 

 בנושא הפרדה במקור אני רוצה להבהיר שהתוצאות בשכונת סחלבים הוא נמוך מכיוון  : יו"ר 
 שהסקר נערך במקביל לתהליך חלוקת הפחים.                   

 בנושא ספורט ושימוש במתקנים האם יש שונות בין השכונות? האם ניתן לנתח באחוזים כל  דפנה רבינוביץ :
 שכונה ולשייך למיקום המתקנים?                   

 לו, יש פוטנציאל גדול להצטרפות בשכונות אפשרי, אנחנו מציגים את הנקודות החשובות שע : י סמיתרפ    
 אלונים, ברושים והדסים.                   

 בנושא הפייסבוק, לחמש יש דף פייסבוק, לגבי המועצה הנושא בטיפול. : יו"ר 
 בנושא החינוך האם רמת הציון היא בכל בתי הספר? יצחק שטרנברג :

 מוצג ממוצע של כל בתי הספר. : יו"ר 
 



 

 

 
 
 

 אפשר לבצע פילוח לפי בתי ספר. : סמית רפי   
 אם יש פער בין בתי הספר חייבים לבדוק מה הגורם. : משה מזרחי  

 נבקש ממנהלת אגף חינוך וקהילה לבדוק את הנושא. : יו"ר 
 בנושא חטיבת הבניים מה היחס בין שלהבת ליהלום, אני רוצה לגייס תלמידים לשנה הבאה  יצחק שטרנברג :

 לשלהבת איזה נתונים אני יכול להציג להם?                   
 יש תלמידים  17%מכלל המרואיינים יש להם תלמידים בחטיבת ביניים,  40%אני ציינתי ש  : רפי סמית   

 ביהלום כך שמירב המשקל בתוצאה הוא של יהלום.                  
 סיכום:                      

    2333הערכה גבוהה בסקר הנוכחי, ללא שינוי לעומת  –של שרותי המועצה האיכות הכוללת   •
 )בשנים הקודמות  היתה עליה(     

 : הערכות בנושאים השונים שבטיפול המועצה •
 ציינו ש"מרוצים"(   33או יותר מתוך כל  1רוב ההערכות גבוהות מאוד ) –
 ההערכות לרמת הביטחון והבטיחות יחסית  נמוכות, אולם קרוב לוודאי שהן מושפעות על  –

 ידי עליה בכמות אירועי פריצות וגניבות בתקופה האחרונה      
  חלה מגמה לעליה קלה ברוב הנושאים שנבדקו בשני הסקרים.  2333 –בהשוואה ל  –

 שהמועצה מספקת גבוהה  םתיהשירובהתחשב בהערכות הגבוהות ניתן לסכם, שרמת      
 מאוד, היא נשמרת לאורך זמן ואף גדלה )בחלק מהפרמטרים אף מגיעה ל"תקרה"(.      

 הוא רמת הביטחון האישי וזה קרוב לוודאי  2333הפרמטר היחיד בו חלה ירידה לעומת  –
 תוצאה של שינוי המצב בזמן האחרון.       

    :)הקמת מבני הציבור נושאים בהם צריך לטפל בעדיפות הראשונה הם )תוצאות הרגרסיה 
 הישוב, החינוך הפורמאלי, פעילויות  ןוניקיוופרויקטים לרווחת הציבור, פינוי ואיסוף האשפה     
 פנאי למבוגרים ואכיפת החוקים העירוניים בנושא חניה. במקום אחר בלט נושא פנאי     
 לבני נוער.  ותעסוקה    

  (. %,7) 2333מהפונים מרוצים מהטיפול בפניה, עליה לעומת  13% –330פניה למוקד המועצה 

 ( ניתנו הערכות  73%מגע עם המועצה .)ציינו שפנו לאחת מהמחלקות במועצה בשנה האחרונה 
  %,0 –שביעות הרצון מסה"כ הטיפול בפניה עלתה מ  2333 –גבוהות, כאשר בהשוואה ל     

 . 02% –ל     

  מעל לשליש  –אורח חיים בריא: סה"כ עושה רושם שהתושבים מנהלים אורח חיים בריא 
 ציינו שבטוחים או חושבים שיצטרפו לפעילות  41%מבצעים פעילות גופנית בתדירות גבוהה,      
 ר גופנית מאורגנת בשכונת מגוריהם בשעות הערב, כמחצית ציינו שנוהגים לאכול ארוחת בוק     
 ציינו שעשו בדיקת בריאות תקופתית בשנה האחרונה. יש לקחת בחשבון   73%מסודרת, מעל      
 של "רציה חברתית"  על תשובות המרואיינים בנושא. מסוימתהשפעה      

  בתי הספר בישוב מקבלים הערכות גבוהות ברוב הפרמטרים שנבדקו. –מוסדות החינוך 
 תודה לרפי סמית . : יו"ר

 אני מבקשת לקבל פילוח לפי בתי ספר בנושא שביעות רצון. רבינוביץ :דפנה 
 תודה על הסקר שעושים כל שנתיים, צריך להסתכל על הנקודות הטובות בשביעות רצון  יצחק שטרנברג:

 מאיכ"ס ביישוב ועל כך כל הכבוד אך מצד שני אני יוצא עם תחושה לא קלה, אין מקצועיות                    
 בסקר, אולי צריך להחליף סוקר או לא לבצע, צריך מומחה שיטמיע את הנתונים בתוך                    

 המערכת.                   
 ע"פ הסקירה ניתן לראות שיש עליה בממצאי הסקר הקודם מול הסקר הנוכחי, זה לא סתם  : יו"ר 

 התרחש מעצמו, בצענו פעולות מקצועיות במוקד ישנה תוכנת ניהול לקוחות, מתבצע מעקב                    
 ובקרה אחר טיפול קריאות שנפתחות. ניתן לראות שנקיטת פעולות אלו גרמו לעליית שביעות                    
 רצון התושבים.                   

 בחינוך אנחנו יכולים להיות מרוצים, מבחינתי ציון  0עולות אותי מעניין איך מציון לפני כל הפ  דפנה רבינוביץ:
 זה לא ציון טוב. 0                   



 

 

 שביעות הרצון הכוללת מהחינוך בישוב ראוי לציין, , 7+ההערכה הממוצעת לבתיה"ס היא  : יו"ר 
 .2333 -מסקר קודם שנערך ב %,עליה של  .12% -ל 77% -עלתה מ                   

 הוצג בפנינו סקר שהתושבים ענו, לקבל ביקורת בציון טוב טוב מאוד זה הישג, זה לא אותו  : שלומי 
 דבר כמו ציון במבחן שתלמיד מקבל.                   

 זה ציון נמוך. 0אני כאמא יודעת שציון  דפנה רבינוביץ :
 וך צריך לקבל נתונים נוספים.לגבי החינ : יצחק שטרנברג
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 בטחון בישוב   
 

 ח חברת שפרן יחולק לכל חברי המועצה מכיוון שלדעתי נושא הבטחון "אני בקשתי שדו יצחק שטרנברג:
 והאירועים שציינתי לא נפתרו, נמצאים כאן תושבים משכונה ה' המבקשים לקבל מענה למצב                    
 הבטחון ולאירועים שהתרחשו בשכונה, ישנם תושבים שסובלים מהמצב.                   

 נושאים שעלו ע"י התושבים:          
 אירועי אלימות בתוך הישוב  2אנחנו מרגישים שהשכונה הינה החצר האחורית של הישוב, היו     : תושב  

 ושניהם התרחשו בשכונה ה'. השכונה הפכה להיות מועדון הנוער של היישוב, זה לא רק                    
 . מבחינתנו אין פתרון מכיוון של בקבוקים שבוריםובעיקר פסולת הרבה אלימות בגן תמר יש                    
 ם.שאנחנו פונים למוקד ולא נעשה כלום. אנחנו מרגישים ילדים חורגי                   
 בחצות הגיעו בני נוער עם נרגילות. הזיכרון דוגמא לכך הייתה בערב יום  יצחק שטרנברג :

 אתם לא ילדים חורגים. : איציק בונצל
 הבעיה מחולקת לשתיים, אחת בעיית המובלעת שאין תאורה ואזור זה הוא מעבר להולכי רגל,  : חגית 

 מורים שבני הנוער מנצלים את האפשרות להתכנס שם. המפגע השני זה המבנים הבלתי ג                   
 שכונה ה' הינה קטנה והמפגעים צמודים אחד לשני ולכן מספר המפגעים שם הוא הגדול                    
 צריך לתגבר סיור באזור אולי צריך להקצות לתקופה ניידת רק לשכונה. ביותר.                   

 ביישוב כולל פריצות ובעוד גנים יש הפרעות רעש.יש עוד מפגעים  : שימי 
 אולי הפתרון הפעלת ממטרות בלילה. : חגית 
 אחרי אנחנו יכולים להגביל  ע"פ חוקאת מבקשת שנימנע התגודדות נוער בגנים,  : יו"ר 

 , אני מסכים שצריך לפעול אבל צריך להיות יותר ממוקדים.20:33השעה                    
 לדעתי הבעיה היא המובלעת ולכן צריך לפנות למועצה אזורית חבל מודיעין שתטפל בנושא.  ביץ :דפנה רבינו

 לדוגמא הצבת מצלמות באזור.                   
 מבחינת השכנים הנושא הוא לא המובלעת, אלא ספציפי גינת תמר. : גלעד 
 את האזור ולבדוק האם יש שם הנחיה של פיקוח לסרוק  ןלגבי המבנים של בתי האבות תינת : יו"ר 

 פריסה של גזרה שוהים בלתי חוקיים. לגבי מצלמות, זה לא תחליף מכיוון שהמצלמות מציגות                    
 הם לא יציגו מה מתרחש בתוך החדרים.                   

 י מכוניות. בעיה ישנה בעיה נוספת של תחרויות רכבים שנוסעים במהירות גבוה, כמו במרוצ  : תושב   
 נוספת חוסר בתאורה בחטיבת נחשון                        

 ולכן אנחנו מפחדים לשלוח את הילדים. 37:33בני הנוער מגיעים לגינה מהשעה  : תושבת  
 צריך לתת מענה כולל ולא נקודתי. : חגית 
 זה יעבור כך  ואחרהיום זה בשכונה ה'  .גם הסקר מראה שיש בעיה, ישנה אלימות והיא גדלה : תושב 

 לשכונות אחרות. צריך להגביר את הסיורים בכדי שבני הנוער יבינו שהם לא בסדר.                   
 יו"ר מועצת הנוער צחי דבוש מבקש להתייחס לדברים. : יו"ר 
 בדוק את הנושא. נים קודמות הדליקו מדורות על גג המבנה וכדאי לשאנחנו רוצים לעדכן שב : צחי 

 אכיפה מוגברת בנושא נרגילות ושתיה. תלגבי האכיפה ישנם סיורי גנים ונעשי                   
 בני נוער שמעדיפים לשבת בגנים ולא לצאת מהישוב, מעטים המשתמשים  0,333 -יש ביישוב כ : יו"ר 

 ה היא לא פשוטה. הבעיה היא לא בנרגילות, ההתגודדות יוצרת רעש וההתמודדות אית                   
 דגש של פיקוח ואכיפה בגינת תמר למניעת התכנסות  ןינת נקודתית היא בכל הגנים ביישוב.                   
 בני נוער והפרעות מנוחה.                   

 



 

 

 
 
 
 

 שנים יש  0שבמשך המצב בלתי נסבל, נמשיך לבוא לישיבות ולפעול לטיפול במצב. לא יתכן  ג :יצחק שטרנבר
 פניות לטיפול ולא חל שינוי. אני מבקש לקבל תשובה לגבי בני הנוער שרקדו על גג הפרגולה בגן                    
 תמר לאחר שהתפשטו. אני שלחתי את התמונות לדוברת.                   

 האם ניתן לראות מי בני הנוער? : יו"ר 
 כן. יצחק שטרנברג :

 הנושא מטופל וכל התלונות יבדקו בנוסף ניתן אכיפה מוגברת וממוקדת בכדי שיחזור השקט. : יו"ר 
 האם המעבר תת קרקעי מואר? : תושב 
 ישנה תאורה מלאה בנוסף בכניסה למעבר ניתן לראות את כל המעבר עד סופו, בנוסף ישנם  : יו"ר 

 בתי הספר. מצלמות. עיקר השימוש יהיה בשעות פעילות                   
 האם ניתן לסגור את המעבר בלילה? : תושב 
 במידה ויהיה צורך לסגור נסגור.אנחנו נבדוק בשלב ראשון איך מתנהל המעבר בעיקר בלילה  : יו"ר 

 
 
 
 

 הישיבה הסתיימה.    
 
 

  
 

                         
  גיל    ליבנה        שי  אברהמי     

 ראש   המועצה                מנכ"ל  המועצה            
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