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   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :משתתפים  
  ר הועדה למאבק בסמים אלימות ואלכוהול" ויו חבר מועצה-    מר אלון בנדט      
   וחבר הועדה למאבק בסמים אלימות ואלכוהול חבר מועצה-  מר אופיר אליהוא      
   וחברת הועדה למאבק בסמים אלימות ואלכוהול חברת מועצה-    איריס חיימי' גב      
   חבר מועצה-    מר לב בינמן      
   חבר מועצה-    מר נסים פרץ       
   חבר מועצה-    מר יעקב שנחה      

  
   חבר מועצה-    מר חיים גל    :יםחסר  
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן      

  
   ממונה על תחום אכיפה ברשות למלחמה בסמים ובאלכוהול-  מר אורי אסטליין   :נוכחים  
  ר הנהגת הורים באר שבע" יו-  מר שלמה בן שושן      

  
  :חברי הועדה      
   הורים מרכזיר ועד" יו-    הדר אורן' גב      
     מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה       
   מרכז חברתי אשל הנשיא-    מר דוד נחל      
   מרכז גישור להבים-    דליה עוזדור' גב      
   מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים-   אביגיל עמית' גב      
        
  ס קהילתית" עו-    בתיה סיטי' גב      
   נציג סיירת הורים-    ילן סבגמר א      
   מנהל יחידת הנוער-    מר אביחי פרץ      

  
  )21:00 -החל מ ( יועץ משפטי-    ששון יצחקד "עו      
  )21:00 -החל מ( מבקר המועצה -   מר שמואל לביא      
    מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי      
   גזבר המועצה-  בסעאמר סלאמה ד      
  מ מזכיר המועצה" מ-   עדנה זטלאוי' גב      
   מנהלת לשכה-    מר אורי לובל      

  
  

   קונסרבטוריון להבים19:30בשעה : על סדר היום  
  .סמים ואלימות, ישיבה בהשתתפות ציבור התושבים בנושא המאבק באלכוהול. 1                   

  
   משרדי המועצה21:00בשעה                    
  .2/2/10 מיום 2/10אישור פרטיכל ישיבה . 2                   

  
  .דווח ראש המועצה. 3                   
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  :רים"תב. 4                  
  

  .י בקשת הגזבר"עפ, רים"בקשה לתיקון מספרי תב.  4.1    
  
    .מהקרן לעבודות פיתוח ₪ 100,000ס " גידור גן עיט עגור ע250ר "אישור תב.  4.2    

  .לפני מספר שנים הוקם גן עגור עיט           
  

  סמים ואלימות, ישיבה בהשתתפות ציבור התושבים בנושא המאבק באלכוהול - 1לסעיף 
  

  . שמח לפתוח את ישיבת המועצה, ערב טוב-    אלי לוי
    מקדם בברכה את אורי אסטליין ממונה על תחום האכיפה ברשות למלחמה      
  .  בסמים ובאלכוהול ואת שלמה בן שושן שזו לו הפגישה השלישית כאן בלהבים      
  

  אנו שומעים.   נושא האלכוהול תפס תאוצה בשנים האחרונות והפך למכת מדינה      
  .תלמידים חווים את החווייה של לגימת האלכוהול' ז',   שכבר בכיתה ו      
  ,ראש הועדה מר אלון בנדטב,   כמועצה לקחנו את עצמנו לקדם את המאבק הזה      
  מקווה שבמקרה זה נמצא אוזן קשובה,   ההורים חוליה מאוד חשובה בנושא זה      
  .  ולב חפץ מצד ההורים ולא לפי נסיוננו בעבר      
  .  הצעירים של היום שותים מכל הבא ליד ולא בוחלים באף היצע      
  

  אתכם לחוויה שאני נחשף דווקא ארצה לשתף ,  איני מבקש להרבות במילים-   אלון בנדט
  הוספתי גם חווייה,   אליה בלילות ויש כבר חברים שהצטרפו אלי בשוטטות זו      
  ".פורום"  ליד מקום הבילוי ה      
  

  לא יעלה, כ נשאל כיצד זה קרה לנו"  יש כאן בעייה שהיא פצצה מתקתקת ואח      
  ,ילוי ונדקריםלא יעלה על הדעת שיוצאים מב, ס"  על הדעת שמכים מורה בביה      
  .  זה מערער את יסודות החברה ופוגע בחוסן החברתי והלאומי שלנו      
    אם כהורים לא נעשה מעשה ונתחיל לטפל בכך נמצא את עצמנו מול בעיות קשות       
  .  יותר       
  בואו נתחיל  לחשוב מה ילדינו עושים בשעות ,   בואו נפסיק לישון בלילה בשקט      
  .  אלה כשיוצאים מהבית בלבוש מסויים ומתפשטים לקראת מקום הבילוי      
  .יש נתק,   הלילה עבורם הפך להיות יום וכשההורים מתעוררים הם ישנים      
  לחשוף אותם לסכנות ,   החלטנו שצריך להגיע להורים ולרתום אותם לעשייה      
  . אסורהמסר חייב להיות חד וממוקד של מה מותר ומה.   והסיכונים      
  ואם צמצמנו בכלל מה טוב,   המשמעות הינה צמצום השתיה במרחב הציבורי      
  .  ובלבד שהצעירים יותר לא יקבלו דוגמא לא ראויה בהסתובבותם בישוב      
  
  )איריס חיימי נכנסה לישיבה(
  

  מצגת        
ייש הם כן מתחילים להתב, ה ששותים אינם מתביישים לעשות זאת במקום ציבורי'  החבר      
  .  כשאנו מגיעים אליהם וזו תפקידה של סיירת ההורים      
  .אני משאיר שאלה זו באוויר,   והיכן אנחנו      
  

  .  מבקש להציג את מר אורי אסטליין שעשה מאמץ והגיע אלינו      
  

  )הסכנות משימוש בסמים ושתיית אלכוהול (מצגת -  אורי אסטליין
  .  היום סמים ושתיה הם הדלק לעבריינות  ופורענות      
  ,  השפעה של סם או שתיה היא שונה מאדם לאדם וגם אם מצהירים על שליטה      
  !!!  אין שליטה      

  קהילה חייבים לטפל בזה יחד אחרת לא נהיה תלויים זה בזה אלא כהורים כמורים כ         
  .  זה לצד זה      
  

  ) הורים באר שבעסיירת (מצגת -  שלמה בן שושן
  .  נושא הפיצוציות גורם לשכיחות התופעה של רכישת אלכוהול בכל פינה      
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  בסופי שבוע בשעות הלילה' ו',   אני רוצה לדבר על סיירת הורים שפעילה בימי ה      
  הורי הסיירת מקפידים לפקוד את ,   כשהילדים יוצאים לבילויים ולפארקים      
  .  האתרים האלה ואני יכול לומר בודאות שיש פארקים שהתנקו מאלכוהול      
  

  י הילדים מותירה להם כרטיסי"  הסיירת שמזוהה עם חולצות כתומות מתקבלת ע      
  כל מיני בעיות שהסיירת פותרת בעזרת מעגלים שונים עם,   ביקור ולמחרת נוצר קשר      
  .  פקידות העיריה      
  
  )ישיבהאיריס חיימי יצאה מה(
  

  ברור לי לגמרי שפעילותו של אביחי ומערכת החינוך.  שמענו הערב הרבה דברים-   אלון בנדט
  .יש צורך בחיבור של כל הגורמים,   לבד לא תצלח      
  

  .  רוצה להודות לכולם      
  

  . הקריא תוצאות הסקר שביצע בקרב בני הנוער-  אופיראליהוא 
  
  )הישיבה חוזרת להתקיים במשרדי המועצה(
  

  102/פרטיכל  אישור – 2לסעיף 
  

  נדוןלא 
  

   דווח ראש המועצה– 3לסעיף 
        

  חשבנו להיעזר בחברה מינהל . התהליך לא היה קל. הנוער'  ראיתם את מנהל יח-    אלי לוי
  .אך ללא תועלת,   ונוער      
  מקווה שנצליח איתו ולידו נצטרך להקצות עוד, לפחות עד היום,   הרושם טוב      
  .  משאבים      
  

  משרד התחבורה. 6/10 הוחלט לצאת לבצוע עבודות המחלף בחודש –צ "  מע      
  ,ינו חושב שהמחלף יוריד מנפח התחבורה ולכן איני משוכנע שאכן יצא לבצוע  א      
  גם, צ הטוענים לעבודות בהיקף גדול"  אני שוחחתי עם שר התחבורה וגם עם אנשי מע      
  .אני מקווה שאכן העבודות יצאו אל הפועל.   עם ההקטנה      
  .פקידוצ במאי מת"ל מע"  אני בקשתי שיתחילו במאי בשל יציאת מנכ      
  

  ,מבוצעות,  בין חנקן לכחל, בין סופית לעיט,   עבודות הפתוח כניסה מזרחית      
  .  משולש חסידה לכיוון תאנה בוצע ברובו וברחוב הגפן יצא לדרך      
  

  . מהמגרשים במניפה חלקם באכלוס וחלקם בבניה65%        
  

  . התחלות בנייה בשכונת המרכז3         
  .ר" מ500על ₪  מליון 1.1ר בשבוע שעבר   מגרש בשכונת המרכז נמכ      
  

  .ל המינהל הודיע לי על אי כוונתו להעמיד למנהלת הדיור הצבאי מגרשים"  סמנכ      
  
  

  . צריך לחשוב כיצד פועלים מול רונן כהן-  יעקב שנחה
  

  . לצבא יש אינטרס והוא יפעל על פיו-    אלי לוי
  

  .  יש לנו כוונה להוציא מספר משלחות נוער      
  .שוונצגן, אורשטייה, המבורג,   למונטה ויארקה      
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 איטליה ואורשטייה משלחות . חלקם מחזירים לנו ביקור גומלין לביקור שבצענו אצלם-  בתיה הרפז
  .סמינר בנושא שלום ת כוללו        
  

  ?האם יש מצב שנער יצא יותר מפעם אחת? כ יצאו"כמה סה?  מה גודל המשלחות-   אלון בנדט
  

  .בשל התאמתם לנושא המשלחת נערים שנבחרו פעמיים 2 מקרים של 2 היו -  יה הרפזבת
עינב , שוש גרוסמן, אבי גרוס:   מיון בני הנוער מתבצע על ידי ועדה ציבורית בהשתתפות      
  .יהודית מורד,   לוק      
  

  . האם יש קשר בין יציאה במשלחת לבין התנדבות קהילתית-   אלון בנדט
  

  , חברותיות וגמישות, דיבור שוטף באנגלית, אחריות, ס" אנו דורשים אישור העדרות מביה-  רפזבתיה ה
  התנדבות לא. כושר לפתח שיחה בעלת משמעות, פתיחות,   התמצאות במצב הפוליטי      
  !  היוותה קריטריון      
  . בני נוער5-6 -  המשלחות לאיטליה ורומניה מונות כ      
  . בני נוער12-16 -מונות כ  המשלחות לגרמניה       
  
  

  . קבלנו בקשה לסעיפים נוספים לסדר היום-    אלי לוי
  

  . אישור מר שמעון אלמליח לחבר ועדת הבטחון-    לב בינמן
  .  הצגת התכנים של ארועי יום העצמאות      
  

  ציפיתי  שחבריך לסיעה יהיו נוכחים ויסבירו את,  חבל לי שרק אתה פה-    אלי לוי
  .  שכתבו      
  .  שמועות על חגיגות יום העצמאות בככר ויצמן      
  ?עם מי בדקתם,   כשאתם כותבים שבדקתם עם גורמי בטחון ברי סמכה      
  

  .יוסי דיבר עם קצין במשטרה,  לא יכול למסור את השם-    לב בינמן
  

  אני דווקא חושב שהוא בדק עם קצין בחיל ! חשוב מאוד?  קצין במשטרה-    אלי לוי
  .וליא,   האוויר      
  איך נולד. ט של הישוב הוא גם קצין בכיר אבל אני לא מסתמך על כך"  הקב      
  חלק מהציבור באירוע היה יושב, קודם בודקים את צרכי הציבור,   הנושא      
  .  וחלק גדול יותר היה מסתובב ולא נהנה כלל מהאירוע      
  השער מפקד המופקד כאן על המשטרה יסגור לי את ה  אני אישית חששתי ש      
  .  ולא יאפשר הכנסת חוגגים נוספים      
  סביר להניח שהתפוסה תהיה גדולה ,   זה גם תלוי איזה אומן מביאים  לכאן      
  .  יותר עם אומנים ידועים יותר      
  קצינת , מ"קצינת אק, ראש מדור סיור, מפקד משטרת רהט:   נקבעה פגישה בהשתתפות      
   סיור בככר ויצמן כשיש לך טבעת פתוחה – השוטרים המקומיים 2,   הרישוי      
  ).הטבעת הרחבה יותר(  לתנועת כלי רכבים       
   ממה שהמדשאה של הבריכה3  המדשאה בפארק הצפורים יכולה להכיל פי       
  .  יכולה להכיל      
  ה כיצד לא הועלה המקוםתה, כשראה את המקום,  הסיור  ראש מדור      
  .  כאופציה בעבר      
  הוא טען שבבריכה הוא ,  ממספר המאבטחים שדרש בבריכה50% דרש   הוא      
 ובריחה מתוך המרחב של הבריכה החוצה בשעת 31קירבה לכביש ,   חשש משני דברים      
  .  חירום ותוך כדי כך דריסה ומחיצה של אנשים בדרך      
  

  ... פעמים בחגיגות יום העצמאות ואתה כמה7  ראש הסיעה שלך השתתף       
  ?פעם החנייה של הבריכה היתה פתוחה]מתי אי , שר פעמים  ע      
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  לנושא בקבלת מידע אנחנו נעזרים בחיים גל? מה אתם מבינים בזיקוקים, זיקוקים        
  .אקלימי המסייע לנו           
  

  . מדי שנהמה הבנויה חייבים אישורים וחותמתעל הבגם  –  במה       
  

   ף תקוקונסטרוקטור אינהאישור של ה,   כל אירוע שהמועצה עושה בבריכה      
  .  גם אם בצעת אירוע לפני חודש      
    הישוב הולך וגדל והבריכה הפכה להיות קטנה מלהכיל משפחות מארחות       
  . בלהבים פה,  חברים      
  .  האיש היחידי שמצטער שזה לא בבריכה הוא אחד      
  .אני הייתי מצפה לקבל שכנוע ואלטרנטיבה,   אם אתם עומדים מאחורי מסמך זה      
    אנחנו הולכים השנה לניסיון בככר ויצמן והלוואי וזה יצליח כי ישנו מרחב בלתי      
  .ללכת,   רגיל שאנשים יכולים לשבת      
  

  שירותים ? תניזונו משמועות איך יהיו חניו,  אני לא שותפתי על התכניות האלה-    לב בינמן
  ?םי  ציבורי      
  

  חוץ מזה זה נמצא במקום, שירותים של בית הכנסת,  חניות לכל אורך תאנה לכל הכוונים-    אלי לוי
  .כ מרכזי שאין כוונה לבוא ברכב"  כ      
  משום שהוא כיהן כחבר ועדה אך לאור,   לגבי אלמליח אני רוצה להתייעץ איתו      
  .  עיסוקיו ביקש לפרוש      
  

  ,מכתבים כאלה לא יעבדו, חבל לי ששלושתכם אינכם מגיעים ומתעדכנים במועצה        
  .לא תעמדו מאחורי הכתוב ותשכנעו שדרככם טובה יותר  אם       
  .  רוצים לתרום תתרמו      
  

  )סקר שערך. (אליהוא קצת הדהים אותי עם המסמך שלו,  מברך על היוזמה-    נסים פרץ
   שמח שיש מדריך.  אני חושב שצריך לזמן ועדת חינוך כי הדברים מאוד חמורים      
  .  נוער      
  

   אנו עובדים על התכנית באינטנסיביות ויורדים לרזולוציות מתוך כוונה להעלות-   ן בנדטאלו
  .  זאת לישיבת המועצה      
  

  .אני חושב שאנו בשלב הזה,  הועדות2באיזשהו שלב הצעת סנכרון בין ) פונה אל אלי לוי  (      
  

  .הלוואי ונצליח,  אמרנו שננתב את כל המשאבים לנושא הנוער-    אלי לוי
  

  .ס"  שנחה מדבר אתי לא מעט על נושא המתנ      
    התחלנו בתהליך יעול מתוך כוונה לחסוך משאבים כספים ולתעל אותם לטובת      
  .  פעילויות      
  .ס והוא איננו"  היה מנהל מתנ      
והכוונה להגיע ,   כעת בטלנו תקן של מנהל החשבונות בשל ירידה בפעילות כמו צהרון      
  .ס להחיל זאת"גם במתנ,  י חברה חיצונית"שאנו מוציאים תלושים עכפי ,   למצב      
  

    בשיחה עם הגזבר נבדקת האפשרות להטיל על הנהלת החשבונות שלנו עבודות      
  .ס"  נוספות של המתנ      
  .ס לשעבר קבלנו תביעה"  ממנהל המתנ      
  .18/3/10 -וקף ב  העובדת שביטלנו לה את התקן הגישה צו לביטול הפיטורין שיכנסו לת      
  עובדיה בינתיים , ס" הנושאים האלה נצטרך להכניס לשם מנהל מתנ2  כשנסיים את       
  .הניהול והאישור יהיה בידי ובידי הגזבר, לאחר השלמת הפעולות,   ילך לשם      
  .כל ערבי החגים והאירועים הם באחריותו,   עובדיה בימים אלה מאוד עסוק      
  סים להתנהג מול רשות "המתנ' בה סופית כיצד מתכוונת חב  עדין לא קבלתי תשו      
  .  מקומית כמונו      
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  .  מיד לאחר יום העצמאות עובדיה יהיה יותר שם      
  

  . היום פורסם שנמצא הסדר לשביתת הרשויות-   אלון בנדט
  .  מה המשמעויות לגבי להבים      
  

  בענין השביתה היינו חייבים לשלב.  מדובר במענקי איזון ואנו נטולי מענק איזון-    אלי לוי
  האוצר הכין נוסחה שילקחו סכומים מהערים הגדולות לצורך מענקי,   ידיים      
  .  איזון      
  .תאגידי מים, חיוב אישי, חלף היטל השבחה,   דברים נוספים שלא ירדו      
  
  

  רים" תב- 4לסעיף 
  

  :רים"תב של גזבר המועצה לתיקון מספרי תבבקשה בכ. 4.1
  

 במימון -ס "עבור מתנ ₪ 244,000ס "  ע246' ר  מס"ב  אושר  ת3.11.2009 מיום 8/2009' בישיבת  המועצה מס"
  .מפעל הפיס

  
' עבור מבנה יביל ברח ₪ 182,000ס  "  ע246' ר  מס"  אושר תב1.12.2009 מיום 9/2009' בישיבת  המועצה מס

  .2טבלן 
  

 .249 –  ל 246ים  במקום  'לתיקון מספרם של התבר, 9/2009קש להביא לתיקון את הסעיף מישיבת המועצה אב
  ."       כל יתר הנתונים ללא שינוי

  
  .י בקשת הגזבר"רים עפ" מליאת המועצה אישרה בקשת שינויי מספר התב–החלטה 

  
  
  

4.2 .  
  

  .מהקרן לעבודות פיתוח מאושר ₪ 100,000ך  גידור גן עיט עגור על ס250ר "תב -החלטה 
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                  
  

        
  

  
  
  


