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  מועצה מקומית שהם
  
  

 7' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  24.7.12, ב "  תשעבאב' ה,  יום שלישי

  
  ,  יצחק פינברג, יצחק שטרנברג, גלעד רבינוביץ, איתן פטיגרו, ר"יו-גיל ליבנה:  נוכחים  

  , חגית וינטראוב, שימי אלבאז, דפנה רבינוביץ, איציק בונצל,                      שלומי סויסה

  .משה מזרחי                    

 .אלי יפרח, יוסי לוי:   התנצלו    
  ,חגית אבירם, ברכה יושע, אופירה ביטון, ישראל שטרסברג,   שי אברהמי :השתתפו 

  .ד מורן דדשוב"עו, תמיר פוגל,                     איציק עוז

  .ליה ויסמן     : רשמה

  
  :על סדר היום

  
 19.6.12מיום  ואספות כלליותת מליאה ו ישיביםאישור פרוטוקול .1

 ג"הצגת תוכנית הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע .1

 מסגרת עבודת הרווחה עם תושבים בעלי צרכים מיוחדים .2

 רים"אישור תב .3

  פסטיבל פיסול– 2012עדכון תקציב לשנת  .4

 3.7.12 מיום אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .5

 18.6.12אישור פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מיום   .6

 12.7.12אישור פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום  .7

 מ"אישור מינוי שלומי סויסה סגן ראש מועצה ומ .8

 עדכונים .9

 שונות .10
  
  
  
  .ג"לשנת הלימודים תשע הערב נציגי אגף חינוך יציגו את הערכות מערכת החינוך , ערב טוב  :  ר"יו
  

 19.6.12ליות מיום אישור פרוטוקולים ישיבות מליאה ואספות כל .1
  
  האם יש , 6' מלבד התיקון שחבר המועצה שימי אלבאז היה נוכח בישיבת מליאה מס  :  ר"יו

   ?הערות או תיקונים לפרוטוקולים                   
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  מחליטים פה אחד        
  

  :לאשר את הפרוטוקולים הבאים           
  19.6.12 מיום 6' פרוטוקול ישיבת מליאה מס  .א
 19.6.12ל מיום "טוקול אסיפה כללית חכפרו  .ב
   19.6.12פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוך מיום   .ג

  
  

 ג"הצגת תוכנית הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע .2
  
  . ג"אופירה וצוות אגף חינוך יסקרו את הערכות החינוך לשנת לימודים תשע  :  ר"יו

  איך מתמודדים עם ההתנגדות של משרד ? יתשליש' ס אבני החושן כיתה א"האם תפתח בבי  : יצחק בונצל
  האם ניתן לעדכן את ההורים או שיהיה צורך בהתארגנות לפעולה מול משרד .                    החינוך

  ?                   החינוך הכוללת הפגנה או איום על אי פתיחת שנת הלימודים
  .ים לא יפגעותמיד הייתה התנגדות והמועצה פעלה בכדי שהתלמיד  :  גלעד  
  אנו נפעל לפתוח כיתה נוספת כמו . ביום חמישי הקרוב יש לנו פגישה עם מנהלת המחוז  :  ר"יו  

  .                   שפעלנו בשנים קודמות
  .לא נאפשר צפיפות בכיתות, אנחנו לא פותחים את השנה אלא אם יפתחו שלוש כיתות  : יצחק בונצל

  .לדעתי לא צריך לפעול בניגוד לחוק? עה מרגיעה להוריםמדוע לא נוציא הוד  :יצחק שטרנברג 
  אני מבקש לציין שבמידה ומשרד החינוך לא יאשר כיתה נוספת הוא לא ישלם   :  ר"יו  

  .                    למורים לכיתה ואנחנו תקציבית נצטרך להערך לכך
  , מוסדות החינוך       כמו בכל שנה גם השנה הערכות לפתיחת שנת הלימודים כוללת שיפוץ   

  השנה הגדלנו את התקציב והשיפוץ יהיה נרחב ויכלול שדרוג ושיפוץ .                    צביעה והכנת הכיתות
  עוד נטפל באיטום .                    חדרי שירותים בבתי הספר היסודיים חלקם נבנו לפני יותר מעשר שנים

  . כיתות לימוד50 –לפו כמו כן השקענו בהחלפת מזגנים ב                    גגות שבחורף האחרון ד
  פ המצגת המצורפת "ע, ג"סוקרת את תוכנית הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע אופירה          

  :עיקרי התוכנית. לפרוטוקול                   
   ,   מצוינותידוד תכניות למיצוי וע, ליווי  תכניות אופק חדש ועוז לתמורה: פעילות שוטפת    

  בתי ספר מנגנים , א שנתי מרכזפיתוח תכניות סביב נוש, הפעלת תכניות לתגבור והעשרה                    
  .ס היסודיים ופעילות המקהלות ברמה יישובית"הרחבת לימודי המוסיקה בבתיה                    
    תוף יחידת הנוער פעילויות רבות בשי, "עיר ללא אלימות"הרחבת תוכניות במסגרת   

  תוספת רכז מוגנות בכדי שנוכל , פעילות בבית הסגול ובגן השעון, סיורי גנים     הכוללות 
  .שני בתי ספר     להשתלב בעוד 

  רישום ושיבוץ תלמידים בוועדות , חינוך לערכים ומורשת, מצעד הספרים: תכניות ייחודיות                   
  עידוד תכניות לטיפוח , ך הפורמלישילוב תכניות בלתי פורמליות בחינו, ב והשמה                   שילו

  תכנון , "מתנדבים בחינוך" תכנית הפעלת, ס"מעורבות חברתית ונתינה בקהילה בכל בי                   
  מעברים  "יישום תכנית. וץ ליישובליווי מערך ההיסעים בתוך ומח, וליווי שיפוצי קיץ                    
  ת   פתיח, העצמת המורה כמוביל, ב על רצף הגילאים"ל תשע"שנה, שנבנתה במהלך" ורצפים                    
  ".עיר ללא אלימות"הרחבת תוכניות במסגרת , מגמת מוסיקה בתיכון שהם                    

  שילוב תכניות בגני , העל יסודייםס "בבתיה"  מחשב לכל מורה" הטמעת פרויקט :                   תקשוב
  ".מחשב אישי לתלמיד"בחינת חלופות לתכנית , הרחבת שירותי התמיכה הטכנית, הילדים                   
  ס אבני "בנית קיר אקוסטי בבי, ס רבין"סיום בניית אולם ספורט ביה: תוכניות בינוי                   

  י " גנ2בינוי , ספריה  וקירוי מגרש ספורט, אודיטוריום, בינוי מבנה מנהלה: יהלום.                    החושן
  תחילת בינוי מגרש , בינוי שלב נוסף בישיבה תיכונית ואולפנה שלהבת, סחלבים                   בשכונת 

  ".שלהבת"ואולם ספורט ב                   משולב 
  החלפת , יעה מקיפה  מוסדות חינוךצב, שירותים בבתי הספרשדרוג חדרי : שיפוצי קיץ                   

  .הקמת חדר מוסיקה בתיכון, מזגנים איטום גגות                    
                                                         כיוונים לשני ההסעה בכרטיס למשתמשים הטבה חלה השנה - הסעות

                                            גם בכרטיס להשתמש לתלמיד ומאפשר". וק רב "במתכונת מופעל הכרטיס
 עליות חרף .נוסף תשלום ללא חודשים 10 היישוב בתוך הספר לבית להסעות מחוץ
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 למערך יצטרפו השנה .שעברה שנה בעלויות הנסיעה תעריפי נשארים במשק המחירים
  .שלהבת/אולפנה תיכונית ישיבה תלמידי גם ההסעות

  ס שלא "לא נראה לי נכון לקחת אחריות על בי, ס אבני החושן"אני מבקש לחזור לנושא בי  :יצחק שטרנברג 
  .אנחנו לא צריכים להתנדב ולקחת החלטה.                    שלנו ולהוביל למשבר

   כיתה אני מדגיש שהמועצה תפעל ופועלת רק על פי חוק ותבצע את כל הנדרש בכדי שתפתח  :  ר"יו  
  .במידה ומשרד החינוך לא יאשר נאבק בכדי שהכיתות לא יהיו בצפיפות.                    נוספת

   
  

  מחליטים פה אחד       
  

  ג"               לאשר תוכנית הלימודים לשנת תשע
  
  

 מסגרת עבודת הרווחה עם תושבים בעלי צרכים מיוחדים .3
  
  ווחת אזרחי ישראל יצחק בונצל ביקש לקבל נתונים לאור האירועים האחרונים בנושא ר  :  ר"יו

  .                    כיצד נערכת המועצה בנושא
  בקשתי לקבל נתונים לפעילות מחלקת הרווחה בישוב לאור מה שקרה במדינה והאירועים   :  יצחק בונצל

  שבים שצריכים את                    המצביעים על בעיות שיש לאזרחים ואני מאמין שגם בשהם ישנם תו
  אולי יש צורך בהגדלת תקנים או בהגדלת תקציב העמותות שעוזרות לתושבים .                    עזרתנו

  .                   בכדי שלא נגיע למצב שלא הגענו לתושב שהיה במצוקה
  . וואתי ועד היום בכדי ליצור רקע טיפולי והש2011אנחנו ערכנו בדיקה מתחילת שנת    :אופירה  

                     מחלקת רווחה מטפלת בבקשות לסיוע חומרי הכולל רכישת ספרים ביגוד וטיפולים 
   188 עד היום היו 2012 - לחודש ב30.5ממוצע של ,  פניות367 היו 2011בשנת .                    רפואיים

  .יא בנושא גירושין בין בני זוגעיקר הפעילות שלנו ה. 31.3ממוצע של ,                    פניות
  רב ' מחלקת רווחה מעורבת במקרים שיש צורך בהכנת תסקירים ובמידה ויש מס  :אופירה   

  .                   של תסקירים כי הם מוגבלים בזמן הגשה לבית משפט אנחנו משתמשים במיקור חוץ
  ?מה זה  תסקיר :יצחק שטרנברג

  בני הזוג והנושא מגיע לבית משפט מחלקת רווחה נדרשת להיות כאשר יש סכסוך בין   :אופירה   
  בדרך כלל בית המשפט מזהה בעיה בנושא ,                    מעורבת ולבדוק האם ישנה פגיעה בילדים

  ,                    משמורת  ומבקש ממחלקת הרווחה לקיים מפגשים עם בני המשפחה ולהוציא סיכום
  . תסקיר על המצב במשפחה                  

  פ צו מבקש ממחלקת רווחה  "ובית משפט ע, לרוב אחד מהצדדים מבקש לקיים תסקיר  :  יצחק בונצל
  .                   להכנס למשפחה והם חייבים לשתף פעולה

  ?ואיך בית המשפט מגיע להחלטה :יצחק שטרנברג
  .פ תסקיר מטפל"בית המשפט פוסק ע   :אופירה  

   מפגשים עם נטע לביא ולמדנו על עבודת 3כמחזיק תיק רווחה ישבתי לפני כשנה נפגשנו  :רגיצחק שטרנב
  ,                    מחלקת הרווחה מתוך מגמה מה מדיניות המחלקה ואיפה צריך לשפר את אחד הנושאים

  . מוקדם וטיפול עד כמה הרווחה יוצאת אל האזרח לצורך גילוי?                    חינוך ממיין או מטפח 
  .יש תוכנית איתור צרכים  :  אופירה  

  נוצר מצב של צורך מוגבר ורגישות ואולי צריך להערך לקראת תקציב ותוכניות עבודה   :יצחק שטרנברג
  .האם יש מקום שנוכל לסייע והאם אנחנו מכוונים למטרה זו, 2013                   לשנת 

  ישנה עלייה ? האם הקצבנו להם מספיק בתמיכות, ד ויד משהם"ת חבישנו סיוע של עמותו  :    יצחק בונצל
  .המובטלים'                    במס

  .בנושא זה מחלקת רווחה פעלה וקיימה סדנאות הכוללות הכוונה  :  ר"יו  
  אנחנו גם שומרים על קשר עם אותם שעברו את הסדנא ובצענו סקר סטטיסטי נתונים אלו   :  אופירה   

  .        אינם מופעים בדוח שהכנו           
  .ן ברווחה"אין לנו מוקד ער   :יצחק בונצל 

  .יש ברווחה מענה, אנחנו לא מרכז ארצי  :  ר"יו  
  תושב שהיה במשרה בכירה ופתאום יוצא ממעגל העבודה ולא יודע שיכול לקבל עזרה    :יצחק בונצל 

  .לא מפרסמים                   וכלים מהרווחה כולל הנחות בארנונה ש
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   משפחות 1,200 -המועצה מפרסמת מה מסגרת ההנחות ומי זכאי לקבל ואנחנו מטפלים בכ  :  ר"יו  
  .יצחק שטרנברג ישב עם מחלקת הרווחה במשך שנה.                    בכל שנה

  .אנשים מתביישים, עיקר הבעיה היא יציאה ממעגל העבודה  :  שימי  
  ס "הישוב מחולק לאזורים ובכל אזור יש עו, חום המקצועייש מערך עבודה מסודר בת  :  ר"יו  

  .נכים וקשישים, נזקקים, תפקידם לטפל בגרושים.                    המטפל באוכלוסיית יעד
  יש שיתוף פעולה מוצלח עם הרווחה ונוצר חיבור טוב גם " בקפה לאוזן"אני רוצה לציין ש  :  איתן  

  .                   עם הנוער
  סית שנמצאת שם ומקשיבה לנוער ובמקביל מעבדת "דוגמא טובה לעבודת עו" קפה לאוזן"  :  ופירהא   

  מספר המשתתפים גדל חלקם קבועים וחלקם .                    את הנתונים ונעשה בהם שימוש עם יש צורך
  .גם אם מגיעים באופן קבוע אותם משתתפים זה סימן טוב.                    נוספים

  
  
  

 רים"אישור תב .4
  .  2,150,000₪ס של "ר יעמוד ע"כ התב"סה.  100,000₪תוספת בסך  : )383(מועדון צופים   :  ר"יו

  ב "מצ. התוספת נובעת מהחלפת קבלן הפיתוח ושינויים בתוכניות הביסוס של הטריבונות                   
 .פירוט מהנדס המועצה יעקב ירקוני                   
  כ "סה.  מתקני המשחקיםביצוע גן המנהיגות וגן המגדל למעט : )458( גן המגדל פיתוח 

  מהנדס ב פירוט מ"מצ. ₪ מיליון 1.5ס של "י תוכניות מפורטות עומד ע"יקט עפ       אומדן הפרו
  מתוך .(₪ מיליון 0.75י תרומה של עמותת ציפורי מגן בסך "יקט ממומן עהפרו.        המועצה

 .₪ליון י מ0.75בסך . פ.ע.ומימון מק) ₪ליון י מ1מתוכננת בסך תרומה        
     .  100,000₪ –ב  מבוקש להגדיל את תקציב שיפוצי קיץ : )449 (2012שדרוג מוסדות חינוך  
     תוספת התקציב מיועדת לתוספת עבודות בבתי .  1,950,000₪כ התקציב יעמוד על סך "סה        
  . פ.ע.ק: מקור המימון ).שיפוץ מבואות ועוד, רמי מדרגותג. (הספר היסודיים        
   60,000₪לאשר תקציב בסך  : )469(ב יהלום " כיתות ליקויי שמיעה בחט2הנגשת   
  .משרד החינוך: מקור המימון  .ס יהלום עבור ילדים ליקויי שמיעה" כיתות בבי2להכשרת        
  לצביעה וסימון כבישים  ₪  57,399תקציב בסך  : )470 (2012סימון כבישים ומדרכות  
  יתרת המימון .  ₪ 40,179דהיינו סך של , 70% –משרד תחבורה משתתף ב . ומדרכות       
 ).742-750סעיף ( ₪ 17,220 ממומן מהתקציב הרגיל בסך 30%בשיעור        

  
  
  מחליטים פה אחד   
  

  : הבאיםרים"לאשר את התב     
  
  

  .פ.ע.במימון ק ₪ 100,000תוספת  תקציב בסך           עדון צופים מו– 383ר "תב
  .₪  מיליון 1תוספת תקציב בסך           ' פיתוח גן המגדל שלב א– 458ר "תב

  .פ.ע. ק-ח  " אש250: מקורות מימון                                                                               
  .ח תרומת עמותת ציפורי המגן" אש750                                                                                                   

  .פ.ע. ק- ₪ 100,000תוספת תקציב בסך            2012 שדרוג מוסדות חינוך – 449ר "תב
  .במימון משרד החינוך ₪ 60,000תקציב בסך            כיתות ליקויי שמיעה2 הנגשת – 469ר "תב

    .ב יהלום"                    בחט
  .במימון משרד התחבורה ₪ 57,399תקציב בסך                2012 סימון כבישים ומדרכות – 470ר "תב
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  פסטיבל פיסול– 2012עדכון תקציב לשנת  .5
  
  יקט ימשך כשבועיים ואנשיםהפרו, אחת לחמש שנים אנחנו מקיימים סימפוזיון של פיסול  :  ר"יו

  היעד הינו פסטיבל סוכות ובמהלך .                    יוכלו לצפות ולקבל מענה מהאומנים על דרכי עבודתם
                     האירוע נחנוך את הפסלים והם יוצגו בפני התושבים ולאחר מכן יוצבו בגנים הציבוריים 

  תאורה שתוצב במקום , עלות החומרים, ללת שכר אומנים לשישה פסליםהעלות כו.                    ביישוב
  .מנוף והובלת הפסלים לגנים הציבוריים,                    הסימפוזיון

  
  

  מחליטים פה אחד
  

   2012לאשר עדכון תקציב לשנת 

  
סכום   סכום מקורי  שם הסעיף  סעיף

  מעודכן
  /תוספת

  )הפחתה(
  הערות

    200  200  -   פיסול–עבודות קבלניות   741-754
            

    200        כ"סה
  

 
  

 3.7.12אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .6
  
  בשל ריבוי פניות ישנה חריגה . 2012ה לשנת ועדת תמיכות הגישה את המלצותיה לתמיכ  :  ר"יו

   מהתמיכה שנקבעה להם עד לעדכון 80%                   מסך התקציב שנקבע ולכן כל העמותות יקבלו 
  .  665,000₪והתקציב עומד על  ₪ 774,000 -סך התמיכות הגיעו לכ. 2012                   התקציב לשנת 

  ,  ₪ 50,000 - לאור גידול הפעילויות התמיכה גדלה ב–ספורט : יבי התמיכות                    עיקר תקצ
  לכל בית כנסת, קשת ועוד, "שחף"ס "תחום החינוך הכולל בי,  300,000₪                   תנועות הנוער 

  . 11,000₪תמיכה בשווי של  + 10,000וקשר שהם  ₪  10,000ד "חב,  7,500₪                   
  ?"יחי עם ישראל"איזה פעילות יש לעמותת   :  משה

  .ס יהלום"הדרכת טיולים ופעילויות נוספות בבי, עמותת חינוך שמעבירה שיעורי מורשת  :  ר"יו
  ?האם העמותה ארצית  :  משה

  .היא פעילה גם ברמה הארצית, מושב העמותה בשוהם  :  ר"יו
  

  
  מחליטים פה אחד             

  
    3.7.12 לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום                          

  
  

 18.6.12אישור פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מיום   .7
  
  :והן, ועדת שמות והנצחה מגישה חמש המלצות לאישור המליאה  :  ר"יו

 ".הפרדס"מתן שם לרחוב הראשי במרכז העסקים שהם בכניסה הדרומית   .א

סכום   סכום מקורי  שם הסעיף  סעיף
  מעודכן

  /תוספת
  )הפחתה(

  הערות

    200  803  603  רים פיגוריםארנונה לא למגו  1112-300
            

    200        כ"סה
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מודיעים להשאיר את ' עריף ורחקטע הרחוב מהדרך הפונה מכיכר סייפן לכיוון בית   .ב
השם רחוב מודיעים מאחר ואין מספרי בתים ואין הצדקה לקטע זה לקרוא בשם 

 .אחר
י המשפחה לאחר אישור " לאשר את ההסכם שנחתם ע–ל "ש אלון טבח ז"הנצחה ע  .ג

 .מליאת המועצה
 לאשר את סקיצת הגלעד והטקסט –" מצפה אחיעד", ל "ש אחיעד רובנר ז"הנצחה ע  .ד

 .ל אפשרות להנמכת הגובהולשקו
מבקשים לעלות שוב את , י המליאה" טיוטת הנוהל לא אושרה ע-אישור נוהל הנצחה  .ה

 .הנוהל לאישור המליאה
  .נחנכו שתי גינות הנצחה ויש הבדל גדול בשילוט באחת יש אבן גדולה ובשנייה שלט קטן  :  שלומי

  .פ בחירת המשפחות"זה היה ע  :יצחק בונצל
  . שיש מקום לטפל בנושא ושלא יהיה הבדל אני חושב  :  שלומי  
  הנושא עלה כאשר אישרנו את הנוהלים והדגשנו שאי אפשר להתנהל כפי שמשרד הבטחון   :  ר"יו  

  לכל אחד יש דגש אומנותי ,                    קבע מסגרת אחת להנצחה ולכל משפחה תהיה האפשרות לעצב
  .                   שונה

  ישנו הבדל בדרך ההנצחה לאלמנט , א שלא יהיה יחס של תרומה מול עוצמההכוונה הי  :  משה  
  .התחושה היא שאין סטנדרט, הכאב  הוא אותו כאב,                    הגדול יש לו עוצמה גדולה יותר

  כאשר נידון בישיבת המליאה הקרובה את הנהלים נדון בנושא ההנצחה האם תהיה   :  ר"יו  
  .חידות או שנקבע סטנדרטים מסוימים                   א

  .בהנצחה האחרונה למדנו רבות  : יצחק בונצל 
  ?מי אחראי על הנוהלים :יצחק שטרנברג

  פ המלצת ועדת שמות והנצחה ולאחר מכן הם "מליאת המועצה קובעת את הנהלים ע  :  ר"יו  
  .                   יטפלו בפניות

  ?יות אחרותהאם הנושא נבדק מול רשו :יצחק שטרנברג
  .ועדת שמות והנצחה הכינה את הנוהל על פי בדיקה גם ברשויות אחרות  :  ר"יו  

  
  מחליטים פה אחד       

  
  18.6.12                   לאשר פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מיום 

  
  

  

 12.7.12אישור פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום  .8
  
  העדכון כולל החלטת מליאת המועצה , ן פרוגרמה לשטחי ציבורנתבקשנו לבצע עדכו  :  ר"יו

  החלפת לפני כארבע שנים אישרנו את . םשטח ירוק עם שטח חו, להחלפת שטחי ציבור                   
  עד . ס אבני החושן"אשר מתפללים בכיתה בבי" מעלות נתן"עמותת                    השטחים לאחר פניית 

       היום לא סיימנו את ההקצאה מכיוון שהעמותה לא סיימה את התהליך ולאחרונה הם פנו               
  בשלב ראשון נבצע פרסום .                    שוב וזה מחייב אותנו לבצע את כל התהליך במלואו מהתחלה

  .                   הקצאת הקרקע
  ?האם זהו יעוד הקרקע? ס"ההקצאה היא לביכנאו ש? ההקצאה מתייחסת רק לעמותה זו  : יצחק שטרנברג

  .יש פרוגרמה לשטחי ציבור הכוללים בתי כנסת  :  ר"יו  
  ?האם חסר ביישוב בתי כנסת  :  משה  

  
  

    פה אחדמחליטים              
  

  12.7.12                     לאשר פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום 
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 מ"סויסה סגן ראש מועצה ומאישור מינוי שלומי  .9
  
  שלומי סויסה יחליף את איתן פטיגרו בתפקיד סגן " שהם שלנו"במסגרת רוטציה של סיעת   :  ר"יו

  אני רוצה להודות לאיתן על עבודתו המקיפה ולאחל . מ ראש המועצה"                    ראש המועצה ומ
  .                    לשלומי הצלחה רבה

  
  יטים פה אחדמחל         

  
  מ"                    לאשר מינוי שלומי סויסה סגן ראש מועצה ומ

  
 

 עדכונים .10
  

  ?האם אפשר לקבל עדכון לגבי פרישת צביקה הוכמן  :  משה
  . הרקע אירועים שהתרחשו סביב נושא המכרזים, צביקה הוכמן ביקש לסיים את תפקידו  :  ר"יו

  הדוח , התקיימה ישיבת ועדת ביקורת, כלכלית שבדק את הנושא                   מינינו מבקר לחברה ה
  צביקה הוכמן ביצע את עבודתו . ל"                   ומסקנות ועדת הביקורת ידונו בישיבת דירקטוריון חכ

  .                   על הצד הטוב ביותר ועמד ביעדי החברה
        פעילות הביטחון ביישוב בשעות הלילה

  .יצחק שטרנברג ביקש לקבל עדכון לפעילות השיטור הקהילתי ביישוב בשעות הלילה  :  ר"יו
  ישנם תלונות חוזרות של ', בקשתי לקבל עדכון לגבי הפרעות הרעש בגינה בשכונה ה :יצחק שטרנברג

  א מפקד נקודת המשטרה החדש סיפר שיש למערכת "בישיבת ועדת אס.                    התושבים
  נדמה לי שלא ננקטו ולא נרשמו דוחות או נלקחו .         המשטרה כלים להתמודד עם ההפרעות           

  אפשר לבצע פעילות ולהתחשב בתושבים שבשעות שונות שנתם .                    שמות המתפרעים בגנים
  , נחת יסוד לא נכונהיש כאן ה. הסיור מגיע לגינה ואיך שהם עוזבים הנוער חוזר,                    מופרעת

  מפקד הנקודה .                    התושבים צריכים לישון ותפקידנו לדאוג שלא יהיו להם הפרעות בלילה
  .                   החדש הגיע עודד אותנו שיש פתרון אך לא נעשה כלום ויש השלמה עם המצב

  . ים מהנוער ומדוע פוגעים בסיורמה רוצ, בכל הגנים בישוב יש את אותה תופעה של רעש  :  שימי   
  עדיף לנו שבני ,                    אני מציע לכם להקים משמר שכונתי ובכל שכונה מתנדבים יסיירו בגנים

  הסיור עובר מגינה לגינה ואני חושב שלא .                    הנוער נמצאים בגנים ולא מסתובבים בחוץ
  .קיצוניים אלו הילדים שלנו                   צריכים להיות 

  , יצחק התרשם מהמוטיבציה והאסטרטגיה החדשה של איציק אמיר מפקד הנקודה החדש  :  ר"יו  
  .                    אבל היו עוד אירועים והיעדים של המשטרה השתנו

  אבל צריך לזכור שמערכת , דברנו עם מפקד הנקודה והוא מוכן לבדוק את הנושא ולדבר  :  שימי  
  זה קיץ וגם אני גר ליד גן החבל ויש רעשים .                   הבטחון של הישוב מטפלת מספר נושאים 

  .                   בלילה אבל צריך לחשוב לאן נעביר את הילדים שלנו
  יש מי שמשלם את המחיר ולהם אין רחמים , נהיה רחמנים לאנשים המבוגרים ולילדים :יצחק שטרנברג

  אני לא אוהב שאומרים לי אין מה .            אנחנו לא מתחשבים באמצע אלא רק על הקצוות        
  .                   לעשות

  .אני מציע לכם להקים משמר שכונה  :  שימי  
  ?איציק איך סיור מתמודד עם הרעש  :  ר"יו  
  נכון להערב לא , בבותיש שתי ניידות שמסתו, בחופשת הקיץ עשרות בני נוער נמצאים בגנים  :  איציק  

  בדקנו את .                    היו אירועי ונדליזם זו שנה טובה אנחנו מתמודדים עם כל הגינות כולל גן תמר
  . ביקורים111                   נושא הסיור בגנים לדוגמא בחודש מאי היו 

  .ביקורים יזומים  :  ר"יו  
  , אספנו את כל הנתונים. ל"תפות ראש המועצה והמנכהתקיימו סיורים יזומים בהשת, כן    :איציק   

  בכל .  ביקורים201 פניות מול 10 ביקורים בגנים ביוני וביולי היו 106 פניות מול 11                          היו 
  ילדים שהסיור פוגש יותר .                    הביקורים בגנים פנינו אל הילדים והם עזבו ללא ויכוח או רעש
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  .                    מפעם אחת או שחוזרים לעשות רעש אנחנו לוקחים את השמות והם מקבלים אזהרות
  חשוב לי לציין שאלו בני נוער שלא עושים מסיבות הם .  ס על הפרעה" דוחות איכ5-                   נתנו כ

  .                   בני נוער טובים
  ?ת הדוחמה העלות ומדוע קבלו א  :  דפנה  
  .והמשטרה נתנה דוחות אלו לילדים שקבלו אזהרה וחזרו לגנים,  550₪העלות   :  איציק  
  אנחנו . ילדים טובים שלא עושים רעש, חשוב לי לציין שבגן תמר ישנם זוגות צעירים      

  .                   ממשיכים לבקר בגנים בצורה יזומה
  קד הנקודה עם יצחק שטרנברג ובמעמד זה הוא אני מבקש שתזמו פגישה משותפת של מפ  :  ר"יו  

  אני רוצה לציין את עבודתם המושקעת .                    יקבל הסבר כיצד המשטרה מתמודדת עם הרעש
  .                   של הסיור בגנים הציבורים

  חשב גם לנוער אין איפה להיות לא צריך להוציא אותם מהגנים במידה ואין רעש צריך להת  :  איתן  
  .                   בהם

  ?וכמה פניות יש מגן תמר? האם הם נתפסו עם אלכוהול  :  משה  
  .נתפסו בני נוער עם אלכוהול  :  איציק  
  . פניות בלילה בנושא רעש10 – 6יש בין   :  שי  
  .העברנו את הפעילות לגן השעון, יש מתנדבים בסיורי לילה  :  איתן  
  זה מפריע ולא , בני הנוער מדברים בקול רם, ובות ולא רק בגניםהפרעות בלילה יש גם ברח  :  משה  

  .                   צריך לזלזל
  .פעילויות שיחידת הנוער יוזמת לבני הנוער, אנחנו לא מזלזלים אלא פועלים בסיורי גנים  :  איתן  

  
  
  
  

  .הישיבה הסתיימה              
  
  

                                           
  גיל  ליבנה              שי  אברהמי                           

           ראש המועצה            ל  המועצה"                        מנכ
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