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   חבר מועצה-    מר לב בינמן  :משתתפים    
   חבר מועצה-    מר אלון בנדט        
   חבר מועצה-    מר חיים גל        
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן        
   חבר מועצה -    המר יעקב שנח        

  
   ראש המועצה-    מר אלי לוי    :יםחסר    
   חבר מועצה-  מר אופיר אליהוא        
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב        
   חבר מועצה-    מר נסים פרץ         

  
  

   יועץ משפטי-    ד קורן דורון "עו   :נוכחים    
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי        
   גזבר המועצה-  מר סלאמה דעאבס        
   מבקר המועצה-   יאמר שמואל לב        
   מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב        
     מנהלת לשכה-    אורי לובל' גב        
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה         
  מ מזכיר המועצה" מ-   עדנה זטלאוי' גב        

  
      
        4444/10/10/10/10אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה         ....1111        : : : : על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום     

        
        דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה        . . . . 2222                                

        
        ....אלימות וסמיםאלימות וסמיםאלימות וסמיםאלימות וסמים, , , , למאבק באלכוהוללמאבק באלכוהוללמאבק באלכוהוללמאבק באלכוהולדווח הועדה דווח הועדה דווח הועדה דווח הועדה         . . . . 3333                                

        
        ....אישור המלצת ועדת תמיכותאישור המלצת ועדת תמיכותאישור המלצת ועדת תמיכותאישור המלצת ועדת תמיכות        . . . . 4444                                

        
        ....ח שנתי של הממונה על תלונות הציבורח שנתי של הממונה על תלונות הציבורח שנתי של הממונה על תלונות הציבורח שנתי של הממונה על תלונות הציבור""""דיון בדודיון בדודיון בדודיון בדו        . . . . 5555                                

        
  

  .2010 לשנת 5 - פותח את ישיבת המועצה ה-   חיים גל  
    ראש המועצה עסוק ביממה וחצי האחרונים בכנס בכפר בלום בנושא תאגידי      

  , הוא ניסה לדחות את מועד הכינוס אך, חצי לחצו עליו להגיעבמשך יום ו,   המים  
  היום קיבל פניות טלפוניות מרשויות שקיבלו החלטה והקימו תאגידי מים ומכים על חטא  

  .להגיע לכנס ולכן בדחיפות החליט הבוקר שהוא יוצא לשם, על החלטתם
  ).הקריא(  קבלתי כתב מינוי לנהל את הישיבה       
  .שרו לנו להתקדם ולנהל את הישיבה כראוי  בטוח שתאפ      

    תרשו לי בשמכם ובשם הישוב לבטא בנימה וטון ממלכתי תודות לקומנדו הימי לכוחות       
  אנחנו מברכים על הפעולה ומחזקים, ל על הפעולה הלא פשוטה שבצעו"  צה      
  .ל וכוחות הבטחון"  את צה      
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        10/10/10/104444/ אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה ----    1111לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   
        

אין שום שיתוף פעולה בין המועצה לחברי המועצה   : לב בינמן",  לפרוטוקול2 סעיף -  יוסי ניסן 
לא , ר ועדת הבטחון לא שותף להחלטה להעביר את אירועי יום העצמאות"ולראיה יו

ל של חברי המועצה "כמו כן בנושא הנסיעות לחו, עודכנו כל חברי המועצה מבעוד מועד
  .י מחליט ומי נוסעאין לנו שום מידע ומ

  " אני מחליט–תשובת ראש המועצה 
ל משרד החינוך מגדיר במדויק שמועצה המגישה " חוזר מנכ–יוסי ניסן : "2עוד לסעיף 

 מעלותם אך בפירוש עליה להשתתף 50%בקשה למימון הסעות תקבל מימון בסך של 
  "לא ניתן רק לבקש ולא לממן, בעלות ההסעות

במה , ח" אש461ח הכספי מדבר על קיצוץ בפעולות חינוך בסך "דו ה–יוסי ניסן : "3לסעיף 
  .הדבר מתבטא

  " התלמידים לומדים שעה פחות–אלי לוי 
  

        .... אושר עם התיקון אושר עם התיקון אושר עם התיקון אושר עם התיקון4444/10/10/10/10 פרטיכל  פרטיכל  פרטיכל  פרטיכל ----החלטה החלטה החלטה החלטה         
  
  

         דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה----    2222לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   
        

 או צורך בפתרון כלשהו יפנה, מי שצריך פגישה.  דווח ראש המועצה לא יקויים היום-  חיים גל
  .אל ראש  המועצה והוא יקדם זאת

 מקומות 100בצד המערבי של המרכז המסחרי נכנס יזם חדש שאמור לפתוח מסעדה 
  ".לקחת הביתה"ומכלול של 

  
  

        אלימות וסמיםאלימות וסמיםאלימות וסמיםאלימות וסמים, , , ,  דווח הועדה למאבק באלכוהול דווח הועדה למאבק באלכוהול דווח הועדה למאבק באלכוהול דווח הועדה למאבק באלכוהול----    3333לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
        

   לפי החלטת המועצה הקודמת הוחלט על דווח הועדות השונות סוכם-   חיים גל
  . הנוכחית יהיה דווח של הועדה בראשות אלון בנדט  שבישיבה    

  
  .מן הראוי לשים דגש בישובנו, ל" עקב האירועים האחרונים ופעולת צה-  לב בינמן

  
   מייד עם קרות האירוע והשתנות הדברים ראש המועצה קיים קשר טלפוני-   חיים גל
  .עם משרד החינוך ועם זאב מילר מאשל הנשיא,  גורמים במשטרה2  עם     

  
  כרגע המערכות שהיו בעופרת יצוקה הופעלו אנחנו,  נערכנו לכל תרחיש-  דני מלכה
  .ליווי הסעות, צופרים, כל המוסדות ערוכים,   בטווח    

  
  . נפלה לי הזכות להיות ראשון הדוברים שמציגים כאן פעילות הועדות-  אלון בנדט

  .הגענו לכאןמדרבן אותנו לעשייה וזו המטרה לשמה , זה יפה,   זה ראוי    
    מודה לכל הגורמים במועצה ומחוצה לה שבזכותם הגענו למסמך זה     
  .  שאנו מפיצים כאן    

  
  הפך להיות לנורמה חברתית ,   הנושא שאנו מתמודדים עימו קשה ומסובך    
    ואף תרבותית ואני מדבר על האלכוהול שמהווה תופעה רחבה יותר ממה    
  .  שאנו רואים בשטח    
  מכמה, היתה מטרה לגייס כמה שיותר חברים, ה אינה בגודל שגרתי  הועד    
  .  שיותר מקומות ופעילויות    
    המגמה להתכנס לישיבות אחת לחודש וחצי  על מנת שהחברים יהיו בבקרה    

  .  על התהליך     
  .הרצינות וההשקעה,   שמח על שיתוף הפעולה    
  נו מעט מאוד מידע ואני שמח  בנושא הסמים לפי סקירת המשטרה קבל    
  איננו שונים מהנתונים הידועים,   על כך שזה במימדים נמוכים אך איני שוגה באשליות    
  .  בכל המדינה    
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   מקרים של התעלפויות 4ג בעומר היו "בל, 11  התופעה מתחילה בגילאי     
  .  כתוצאה משתיה

  .מוקד לרעש ועוד ארצה לקיים עליו דיון מיוחד כי שם –  מיניפיץ 
  והם עוד שותים זאת עם, זה מטורף לגמרי. ק" סמ250-300  בני הנוער שותים בין 

  .ומצרפים לזה אקסלים, יותר" טובה"כדי לקבל השפעה ,   קש
   פחיות בערב 5-6החברה שותים ,  קפאין6  האקסל כחומר ממריץ מכיל פי 

  .  מעורבים עם אלכוהול
  קבוצות של בני נוער, ריאות של הילדים שלנו בסכנה  השילוב הזה הוא קטלני והב

  .  מגיעות עם שקיות המכילות את המשקאות
  באחת . ה' חבר30מצאתי , האחרון בפארק ליד ביתי בעקבות רעש'   ביום ו

  לשאלתי, אחד מהם ניפץ את הבקבוק,   הקבוצות לקראת סוף החגיגה
  .וף אותיקילל אותי הבחור שניפץ וניסה לתק,   למה עשה זאת

    זה גורם לנו לחשוב שגורם האכיפה צריך שיפעל בשעות הקטנות של
  .  הלילה

  רק,   התקיימה פעילות יפה מאוד לפני כחמישה שבועות במועדון הנוער
  .  חבל שלא הגיעו יותר נערים

  .מובילים בנושא זה, בהובלת בתיה מנהלת מחלקת חינוך ובתי הספר,   אנו רואים בחינוך
  . הורים20ת שטח סיירת הורים התגבש גרעין של   בפעילו

  . הרשות למלחמה בסמים, אור ירוק, ש"פ עם סיירת ב"  שת
  עלינו לקחת בחשבון שזה מחייב התכנסות ומעורבות,   יש לנו בעייה 

  .כל המצטרף יבורך,   של אנשים בקהילה
  

  . למה משטרה לא מתערבת בגורם המוכר-  בינמן לב  
  

  . לרכוש עבורם18רים שולחים בני  הצעי-  דני מלכה  
  

   לאחרונה חוקקה הכנסת חוק לפיו המשטרה מקבלת סמכויות של תפיסה -  אלון בנדט  
  .  והחרמה      

  
  ניתן לבדוק, ב רשויות מקומיות מכריזות על עיר נקייה מאלכוהול" בארה-  ד קורן דורון"עו  
  .  האם ניתן לאמץ זאת כאן      

  
  . באמצעות חוק עזר עירוני לבדוק אם ניתן-  בינמן לב  

  
  .בית ספר,  כל התכנית מבוססת על מוסדות חינוך-  יעקב שנחה  
  ,לא פורמלי מהשטח,   דרך המוסדות האלה בלבד לא תקבל פתרון מלא      
  .  איך מושכים אותם      
   שישתלבו במסגרת יום עבודה18-17  בועדת בטחון דברנו על ילדים בני       
  . ישמע יותרלהם הנוער, ז"  במשא      

  
  זה אמור להגיע ממדריך,  אתה אומר דברים נכונים ונתנו דעתנו לנושא זה-  אלון בנדט  
    הנוער ומחלקת החינוך לפיתוח מנהיגות צעירה שתייצר את התכנים ותשייך      
  .  אותם      

  
  .ריםהדרך הנכונה היא לדבר עם ההו.  הנושא של לדבר עם בני הנוער מחטיא את המטרה-  יוסי ניסן  

  
  .לעובדי המועצה שנותנים כתף לנושא, להורים,  מודה לאלון-   חיים גל  
  נקודות, פוליטיקה, אין בזה הרבה יוקרה,   את התפקיד הזה שאלון לקח על עצמו      
  .מעריך אותך על כך,   לזכות      
  יש לנו בני טובים בישוב ותמונת המציאות אינה טובה,   הפעולה הזו חשובה      
  .ך  כל כ      
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         אישור המלצת ועדת תמיכות אישור המלצת ועדת תמיכות אישור המלצת ועדת תמיכות אישור המלצת ועדת תמיכות----    4444לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
  
  

פרסמנו הודעה לציבור להגיש בקשות ,  לאחר אישור התקציב והכללתו של סעיף התמיכות-  עדנה זטלאוי
  .לתמיכה

  : בקשות3הוגשו לועדה 
בכפוף להמצאת  ₪ 102,000 הועדה ממליצה לאשר סך תמיכה –תנועת הצופים העבריים 

  .2009ח כספי "דו
  .2009ח כספי "בכפוף להמצאת דו ₪ 5,000 הועדה ממליצה לאשר סך תמיכה –מותת על ע

  . הבקשה נדחתה בשל אי התאמה לתבחיני התמיכות–א מפעילות חינוך "הפועל ת
  
  

, , , , 4444/05/05/05/05/10/10/10/10 מיום  מיום  מיום  מיום 1111/10/10/10/10י פרטיכל ישיבה י פרטיכל ישיבה י פרטיכל ישיבה י פרטיכל ישיבה """" אישרה המועצה המלצת ועדת התמיכות עפ אישרה המועצה המלצת ועדת התמיכות עפ אישרה המועצה המלצת ועדת התמיכות עפ אישרה המועצה המלצת ועדת התמיכות עפ פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        .... ₪ ₪ ₪ 5,0005,0005,0005,000₪ולעמותת על ולעמותת על ולעמותת על ולעמותת על  ₪  ₪  ₪  ₪ 102,000102,000102,000102,000    ––––לתנועת הצופים העבריים בישראל לתנועת הצופים העבריים בישראל לתנועת הצופים העבריים בישראל לתנועת הצופים העבריים בישראל : : : : להעניק תמיכות לגופים הבאיםלהעניק תמיכות לגופים הבאיםלהעניק תמיכות לגופים הבאיםלהעניק תמיכות לגופים הבאים

  
  

        ח שנתי של הממונה על תלונות הציבורח שנתי של הממונה על תלונות הציבורח שנתי של הממונה על תלונות הציבורח שנתי של הממונה על תלונות הציבור"""" דיון בדו דיון בדו דיון בדו דיון בדו----        5555לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   
        

   מוצדקת1 תלונות נמצאו לא מוצדקות 4 תלונות מתוכן 6 הוגשו -  שמואל לביא  
  . מוצדקת 1 -  חלקית ו      

  
  . מה לא מוצדק-  יעקב שנחה  

  
,  חודשים4 -חת הדוגמאות הינה אי קבלת שקיות אשפה במסגרת החלוקה אחת ל א-  שמואל לביא

  .עליו יחתום התושב שטוען שלא קיבל שקיות, בקשתי להכין מסמך הצהרה
  

  . אשרינו שאלה הבעיות שלנו-   חיים גל  
  

  . הודעת מזכיר-   חיים גל  
  

סיעת תפנית והמשך כהונתו מר נסים פרץ הודיע בכתב  על פרישתו מ,  חבר המועצה-  עדנה זטלאוי
  .הודעה זו הועברה על ידנו לממונה על המחוז. כסיעת יחיד

  
  מאחר והם נשלחו,  עונה ליוסי בקשר לשאילתות והצעות לסדר היום-   חיים גל  
  .לא יעלו לישיבה זו,  שעות48 -פחות מ,   ביום ראשון בחצות      

  
  נשארו,  חסד ימי100אם פעם אני אבקש מכם ,   מבקש לומר משהו      
  .אני מודה לכם על הישיבה היום ונועל אותה,  ימים99  לי רק       

  
  .תודה וערב טוב      

  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  
  

  
            

  
  
  
  
  
  


