
 

 32/16פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 26.1.21מיום 

 

 ראש המועצה  –: אבי הררי נוכחים

 סגן ראש המועצה  –דרור ריבובסקי            

 חברה  –הילה קולט            

 חבר  –יוסי אלבז            

 חברה  –מיגל אבינועם            

 חברה  –שיר אידלסון            

 חבר  –משומר לוי            

 חברה  –יוכי פרי            

 סגנית ראש המועצה  –לימור גיל שני            

 חבר  –זוהר אברמוב            

 סגנית ראש המועצה  –: זיו קמיני נעדרה

 גזבר המועצה  –: אשר שמע משתתפים

 מהנדס המועצה  –אינג' ויקטור אבקסיס                  

 יועמ"ש  –עו"ד קרן קדמי                  

 

 מנכ"ל המועצה  –: אלי גטר רשם

 

 על סדר היום: 

  4.11.20אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מיום  .1

  24.12.20אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום  .2

  30.12.20אישור פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד האישה מיום  .3

  28.12.20אישור פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מיום  .4

  28.12.20אישור פרוטוקול הוועדה למלחמה בסמים מיום  .5

  20.10.20אישור פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד האישה מיום  .6

  30.12.20אישור פרוטוקול וועדת רווחה מיום  .7

 20.10.20אישור פרוטוקול הוועדה לאלימות ונגע הסמים מיום  .8

 



 

 אישור תב"רים:  .9

  ₪ 100,000עדכון סקר נכסים ע"ס  1530א. אישור תב"ר מס' 

 חצב, אירוס, הדס וצבר  –גנ"י ותיקים  4 -משטחי גומי ב 1531אישור תב"ר מס'  ב.

 הנגשת מבנים ומקומות שאינם מבנה )חניונים, מגרשי משחקים וכו'(  1532אישור תב"ר  ג.

 תכנון מדרחוב רחוב המייסדים  1412עדכון תב"ר  ד.

 השלמות פיתוח רח' שן הארי והתות  1533אישור תב"ר  ה.

 מרכזיות תאורה  6החלפת  1534אישור תב"ר  ו.

  (ים ברחוב העצמאות )רמת היובלתכנון תב"ע החלפת שטח 1535אישור תב"ר  ז.

 

 סדר היום: 

: חברי המועצה קיבלו את הפרוטוקולים מישיבות הוועדות השונות. מבוקש לאשר אבי הררי

 את הפרוטוקולים. 

פעמים  4מבקש לציין כי הרשות המקומית מחויבת לקיים ישיבות של וועדות החובה לפחות 

 ביעד זה למרות הקשיים.  שנה. השנה בשל משבר הקורונה השתדלנו לעמודב

 

  4.11.20אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מיום  .1

 

 : מבקש לאשר את הפרוטוקולאבי הררי

 

 הצבעה פה אחד

 

  24.12.20אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום  .2

 

: בפרוטוקול הוועדה מצוינים סעיפים שאנחנו לא יודעים במה מדובר כלל. זוהר אברמוב

 הבהרות לפני שנגיע להצבעה.מבוקש 

 

לפני שיו"ר הוועדה יגיד את דברי ההסבר יתכן והיה נכון יותר לכתב את תכנית  אבי הררי:

 ישיבת הוועדה ללא ציון הסעיפים. 

 

מהווה עבודת מטה להכנת חוק עזר מקיף  : הדיון בוועדת איכות הסביבהדרור ריבובסקי

  וכוללני בכל תחומי החיים בישוב.

שמופיעים בפרוטוקול הם התייחסות הוועדה ואין בהם כל התייחסות לגבי סעיפי  הסעיפים

 החוק.

הוועדה מכינה את טיוטת חוק העזר. לאחר שהוועדה תסיים את הכנת חוק העזר, חוק העזר 

 יובא לאישור המועצה. 

 מבקש לאשר את פרוטוקול הוועדה אבי הררי:

 הצבעה פה אחד 

 



 

  30.12.20אישור פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד האישה מיום  .3

 

 : אני מבקש לאשר את הפרוטוקול.אבי הררי

 

 הצבעה פה אחד 

 

  28.12.20אישור פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מיום  .4

 

 : אני מבקש לאשר את הפרוטוקולאבי הררי

 

 הצבעה פה אחד 

 

  28.12.20מיום אישור פרוטוקול הוועדה למלחמה בסמים  .5

 

 : הפרוטוקול הזה זהה לפרוטוקול הקודם של הוועדה למיגור אלימות. זוהר אברמוב

 

 הרכב הוועדה זהה ומקיימים את הפגישות באותו יום. אבי הררי:

 

כפי שאבי ציין, הרכב הוועדה זהה. ראש המועצה מעלה את הנושאים  מיגל אבינועם:

הפעולות והנושאים המתייחסים לכל ועדה. לא פעם הנושאים תוך אזכור של  תפיםהמשו

 משיקים. 

 

 אני מבקש לאשר את הפרוטוקול אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 

 

  20.10.20אישור פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד האישה מיום  .6

 

 : אני מבקש לאשר את הפרוטוקולאבי הררי

 

 הצבעה פה אחד 

 

  30.12.20אישור פרוטוקול וועדת רווחה מיום  .7

 

 אני מבקש לאשר את הפרוטוקול אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 



 

 20.10.20אישור פרוטוקול הוועדה לאלימות ונגע הסמים מיום  .8

 

הרכב זהה לוועדות נגע הסמים ואלימות. לכן ההתכנסות  5כפי שציינתי בסעיף  אבי הררי:

משותפת ודנים במכלול הנושאים הנוגעים לנגע הסמים ולאלימות. נעשה פעולה לקיים דיונים 

 נפרדים בעתיד. 

 מבקש לאשר את הפרוטוקול.

 

 הצבעה פה אחד 

 

 אישור תב"רים:  .9

 

  ₪ 100,000עדכון סקר נכסים ע"ס  1530א. אישור תב"ר מס' 

 יש לעדכן עפ"י החוק את ספר הנכסים של המועצה     

 

 תקבולים:     

  ₪ 100,000קרנות הרשות                   

  ₪ 100,000סה"כ                               

 

 תשלומים:   

  ₪ 100,000עב' קבלניות                     

  ₪ 100,000סה"כ                              

 

. אנחנו מחויבים עפ"י 2013העדכון האחרון של ספר הנכסים היה בשנת  אבי הררי:

 החוק לעדכן את נכסי המועצה. 

 

 : האם סקר הנכסים יסייע לרשות במציאת נכסים יעודיים ? שיר אידלסון

 

לבחון את שטחי המועצה ואת  תו ניתןיסקר הנכסים הוא הבסיס א אבי הררי:

 היעודים שלהם.

 מבקש לאשר את הפרוטוקול. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 חצב, אירוס, הדס וצבר  –גנ"י   4 -משטחי גומי ב 1531אישור תב"ר מס'  .ב

 

 תקבולים: 

  ₪ 250,000קרנות הרשות               

  ₪ 250,000סה"כ                           

 

 תשלומים: 

  ₪ 240,000עב' קבלניות                 

  ₪   10,000תכנון ופיקוח                 

  ₪ 250,000סה"כ                          

 



 

. מתוכנן לבצע משטחי רבים גנ"י ותיקים עם שטחי חול 4 -: מדובר מאבי הררי

 גומי בגנים אלה. 

 אני מבקש לאשר את התב"ר. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

הנגשת מבנים ומקומות שאינם מבנה )חניונים, מגרשי  1532אישור תב"ר  .ג

 משחקים וכו'( 

 

 תקבולים: 

  ₪ 1,000,000קרנות הרשות              

  ₪ 1,000,000סה"כ                          

 

 תשלומים: 

  ₪   800,000עב' קבלניות                 

  ₪   0200,00תכנון ופיקוח                 

  ₪ 1,000,000סה"כ                          

 

לבצע : לפי חוק הנגישות ועפ"י דרישות מכון התקנים, אנחנו ממשיכים אבי הררי

בישוב תכנית עבודה לנגישות, דהיינו, עמידה בתנאי חוק הנגישות. בהמשך 

 נידרש לתוספת והגדלת התב"ר. אני מבקש לאשר את התב"ר. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 תכנון מדרחוב רחוב המייסדים  1412עדכון תב"ר  .ד

 

  תב"ר מעודכן            תב"ר לאישור         תב"ר מאושר                           

 תקבולים: 

  ₪ 1,550,000              ₪ 850,000             ₪ 700,000קרנות הרשות      

  ₪ 1,550,000              ₪ 850,000             ₪ 700,000סה"כ                  

 

 תשלומים: 

  ₪ 1,550,000              ₪ 850,000              ₪ 700,000תכנון ופיקוח       

   ₪ 1,550,000               ₪ 850,000             ₪ 700,000סה"כ                 

 

כפי שדיברנו ועדכנתי בעבר, אנחנו מתקדמים שלב נוסף לאחר  ררי:אבי ה

שבוצע תכנון נופי. אנחנו נדרשים לאשר את התב"ר לצורך ניהול, פיקוח ותכנון 

 מפורט לביצוע תב"ע להרחבת הדרך. 

נצטרך לשנות את מיקום האנדרטה, עד שייבנה מבנה המועצה וכל הפיתוח 

רחב שיוכל להכיל בעצרת את כל שמסביב לו. נבנה אנדרטה ראויה במ

 המשתתפים. כמו כן נבנה אנדרטה נוספת לנספי השואה והגבורה. 

 אני מבקש לאשר את הפרוטוקול. 

 

 הצבעה פה אחד

 



 

 השלמות פיתוח רח' שן הארי והתות  1533אישור תב"ר  .ה

 

 תקבולים: 

  ₪ 2,550,000השתת' בעלים )כבישים(       

  ₪ 2,550,000סה"כ                                 

 

 תשלומים: 

  ₪ 2,400,000עב' קבלניות                       

  ₪    150,000תכנון ופיקוח                      

  ₪ 2,550,000סה"כ                                

 

יתוח. נאמנים לקו מזה זמן רב מבקשים התושבים כי נשלים את הפ אבי הררי:

 . 80% -ולא פחות מ בו, שרוב הבינוי יושלםברחוב שקבענו רק 

אנחנו משלימים את הפיתוח. ברחובות אלה הושלמה הבניה ולכן נדרש פיתוח 

 סופי, ניקוז, תאורה, אספלט ומדרכות. 

 אני מבקש לאשר את התב"ר.

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 מרכזיות תאורה  6החלפת  1534אישור תב"ר  .ו

 

 תקבולים: 

  ₪ 650,000קרנות הרשות                   

  ₪ 650,000סה"כ                               

 

 תשלומים: 

  ₪ 550,000עב' קבלניות                     

  ₪ 100,000תכנון ופיקוח                     

  ₪ 650,000סה"כ                              

 

מרכזיות תאורה בשל עומסים והתפתחות  6נדרשים להחליף  : אנחנואבי הררי

 הבנייה. המרכזיות ישנות ואינן עומדות בעומסים.

 מבקש לאשר את התב"ר 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

תכנון תב"ע החלפת שטחים ברחוב העצמאות )רמת  1535אישור תב"ר  .ז

 היובל 

 

  תקבולים:

                                 250,000 ₪  

                                 250,000 ₪  

 

  תשלומים:

  ₪ 250,000תכנון ופיקוח                

  ₪ 250,000סה"כ                         

 

 

 

: רמ"י ביקשו לבנות מבנים על שטח החניה וחלק מהגינה הציבורית בשכ' רמת אבי הררי

של השכונה וצמצום שטחי הפנאי  "מחנק"בקשה למנוע היובל. תושבי השכונה פנו למועצה ב

 והחניה. 

 מהנדס המועצה מצא דרך של חילופי שטחים, דבר שבתחילה רמ"י לא הסכימו לכך.

 התב"ר המבוקש הוא עבור תכנון תב"ע להחלפת שטחים עם רמ"י. 

 בקש לאשר את התב"ר. מ

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 אלי גטר                                              אבי הררי                       

 מנכ"ל המועצה                                          ראש המועצה                  

  



 

 4.11.20פרוטוקול ועדת ביטחון מיום 

 

 נוכחים :

 אבי שמואל.

 אבי געש 

 אבי גובאני.

 אבי שמואל

 אבנר ראובני

 אילן רוסו

 דרור ריבובסקי.

 .אבן יהודה יקל"ר דרור : פותח את הישיבה מציג את זהר בארי 

תוכנית פעולה ) זהר : פותח בסקירת נושא קורונה:  מצב הישוב , פעולות שבוצעו תרום שלב שני

שמתבצע בימים אלו מתוך מחשבה ותיקים על מבצע מיפוי תושבים  .זהר מעדכן (לישוב "אדום" 

מתוך עובדי  האפידמיולוגי רי והכנה למקרה שיהיה גל שלישי .עוד מעדכן שהוכשרו שלושה חוק

לישוב לטפל בנושאי חרום אחת לשבוע  את הזמן שהוא מגיעגם שהוא מנצל המועצה .זהר מוסיף 

 שלא קשורים לקורונה . מקלטים, ימ"ח יחידת הסע"ר, מרכז הפעלה .

 געש: מתריע שיחידת הסע"ר לא התכנסה ולא התאמנה זמן רב .

 ונה .שמשון : היו שני אימונים שהתבטלו האחרון בגלל הקור

זה לטפל ביחידה .כמו שאנו מתאימים את תפיסת הפעלת  אני רוצה לקדם זהר: חלק מהפרויקטים ש

 משבר הקורונה .לאור לקחי  המתנדבים של הישוב

קטיעה מהירה של שרשראות הדבקה : קורונה שלב שני:  הפעולות שהמועצה ביצעה : דרור מעדכן 

. ר לבתי הכנסת , סגירת הפעילות הבלתי פורמאליתלעיתים בפרק זמן קצר מאוד, טיפול בכל הקשו

 פעולות הסברה בגני המשחק, הפעלת מתקני ספורט בפיקוח , סבבי הסברה בכל העסקים במושבה

                                        פעילות אכיפה שלנו ושל משטרת ישראל .  בשיתוף חילי פיקוד העורף. 

 המתנדבים החדשה .מסביר לחברים את עיקרי הפעלת 

 .משטרתיים םבאירועי 65%אבי שמואל: בתחנה בשדות היה חילופי מפקדים יש לנו ירידה של

 של צוותים  פריצה וגנבה של שני רכבים יש עבודה רבה בלילות עאירו התרחשו האחרונים  םבשבועיי

 לתפוס אותם . במקביל ממשיכים בביצוע אכיפה של קורונה והפרעה לסדר הציבורי .

 געש: יש חבורות של צעירים שמסתובבים בלילות לא לפי ההוראות .

חלק מהזמן לא בחפיפה לשמור על רצף גדול יותר של  שמשון: יש לנו שני פקחים שעובדים יום יום

בשעות הלילה המענה שלנו לנערים שמסתובבים הגעת סייר ואם צריך הזמנת משטרה. יש  שעות ,

 . לא בימים המותרים  גזם ברחבי הישובופסולת  הוצאת שא פעילות רבה של הפקחים סביב נו

 געש: מתי יהיו מצלמות בצומת שבתאי ?

 דרור צפי סיום הכיכר כ חודשיים נעשו הכנות של תשתית לאחר נצא המכרז נוסף.

 דרור: רוצה להזכיר לצוות שלא סיימנו את הבדיקה סביב ההצעה של "כלבי האשמורת" 

 קיים צוות מצומצם לבדיקה והגשת מסכנות .שמשון : לוקח על עצמי ל

   געש : חשוב שאבי שמואל וגורמי משטרה יהיו ויתנו תשובות .



 

24.12.20פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום   

                                        

 נוכחים :

                                         אבי געש                                                                                

אבנר ראובני                                                                                                                 

                                    משומר לוי                                                                                  

    יוסי אלבז.                                                                                                                   

 דרור ריבובסקי .

 ישות שעות של פג 4סה"כ  21.12.2020ו  23.12.2020זה מרכז שתי ישיבות עבודה  לפרוטוקו

מתנהלת עבודת מטה להכנת חוק  -הסביבה האחרונה בה הוצג תבהמשך לישיבת ועדת איכו דרור:

                נושאים ובעיות שכרגע לא מופעים בחוקי העזר הקיימים.כלל המענה ל ןעזר מקיף שיית

י ועל פ כל אחד בתחומוהאירו הארות הצעה טת העברו על טיו םהרלוונטייכל ראשי המחלקות 

ומביעים עמדה או  םמתייחסיההצעה אנו עוברים על כול סעיפי  הפגישות שלנו במהלך הבנתו. 

 שאלה .

 (4הגדרות: להוסיף תוכים ,ארנבים ,בעלי כנף.)עמוד  .1

 (5חומרי אריזה : להוסיף קלקר )עמוד  .2
 לבדוק עניין שלנו ? 14סעיף  6עמוד  .3
 תנורי קמין כנושא . 26סעיף  7עמוד  .4

 פי צינור צריך ? 32סעיף  7עמוד  .5
 מטרד ? 39. סעיף 7עמוד  .6

 פסולת להוסיף "קלקר " . 8עמוד  .7
 א האם רוצים ?9סעיף  10עמוד  .8
 א האם רוצים ?12סעיף  10עמוד  .9

 ? ןלהוסיף ניילו 14סעיף  11עמוד  .10

 לבטל ? 20סעיף  12עמוד  .11
 ב לבדוק עניין של בתים ישנים אין מענה לפחים ?27 13עמוד  .12

 הכנסת פסולת מחזור לפחים ?ב  איסור 28 13עמוד  .13
 בהגדרות לגרוטאות. סלהתייח 41,42סעיף  16עמוד  .14
 להוסיף רעל ? 25סעיף   18עמוד  .15

 

 .תתקיים פגישה נוספת בהקדם  דרור:

תתבצע עבודה זהה עם התובעת העירונית במטרה להכין טיוטה . בסיום התהליך כלל ההסגות יקובצו

 המועצה לאישור .סופית להצגה בפני ראש המועצה ומליאת 

                                                                                    בתום האישור יתחיל תהליך של חקיקת החוק.

 

 

 

 דרור ריבובסקי  רשם:

 

 



 

 30.12.20פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד האישה מיום 

 נוכחים: לימור גיל שני, חברת המועצה ויו"ר הוועדה

 חגית זהבי, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

 רונית זלוף, מנהלת לשכת ראש המועצה ומזכירת הועדה

 

 .2020לסכם את שנת על מנת שה התכנסה יועדת קידום מעמד הא

 מגפת הקורונה, השנה בוטלו אירועי יום האישה הבינלאומי שתוכננו קודם לכן.בעקבות 

 לא התקיימה הערכות לפעילות אונליין, לא היה תחליף דיגיטלי.

התקיימו הרצאות רבות, בנושאים שונים, אליהן הוזמנו נשים בעלות עסקים עצמאיים בתחומים 

 שונים.

 25 -שים. המפגשים התפרסו על שבוע שלם שהחל במפגשים לציון המאבק באלימות נגד נהתקיימו 

 . 2020לנובמבר 

אלימות נגד נשים לחודש ,התקיים פאנל של מומחים בתחומים שונים של אלימות.  24 -עוד במוצ"ש ב

אלימות כלכלית, מקומם של הגברים במאבק, פתרונות בנושא, אלימות פיזית זו בעיה של כולנו, 

 ונפשית.

זיהוי נורות אדומות ודרכי פעולה  -נושא סימנים לאלימות בקשר זוגיבמהלך השבוע הרצאה ב

 ראשוניים.

על התנהגות  -על מיניות בצל השפעת המדיה וחשיפה לפורנו -הרצאה של תקשורת עם מתבגרים

 מינית מסוכנת של בני  נוער.

 חרמות מסוגים שונים. -פעילות לנוער

 אלימות מגדרית.

 הרצאה להוריי מתבגרים.

 .2021, תתכנס הועדה לגיבוש והכנת תכנית עבודה לשנת 2021בינואר  -הבאבחודש 

 

  



 

 28.12.20פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מיום 

 יו"ר הוועדה –מיגל אבינועם : נוכחים

 ראש המועצה  –אבי הררי            

 מנכ"ל המועצה –אלי גטר            

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  –חגית זהבי           

 חברה  –זיו קמיני            

 חבר  –ד"ר שי פרוכטמן            

 חברה –יעל פרי            

 שוטר קהילתי  –אבי שמואל            

 

 , זו הישיבה האחרונה לשנה זו .2020זו ישיבה המסכמת את שנת :  אבי הררי

 הישיבה תסכם את תכניות השנה.

 בסוף חודש נובמבר נערך שבוע למניעת אלימות

 המרכז הקהילתי .1
 זיהוי נק' אדומות  –הרווחה  .2

 הורים  49 –מיניות בריאה בקרב בני הנוער  –נוער  .3

 

 נושאים שמטופלים במחלקת הנוער. 2: אין מה להוסיף בוועדה האחרונה, אבי שמואל

 עלייה בפניות בתחום אלימות 

 ירידה בתחום חוק הנוער 

 

כנית עבודה ברווחה להקמת מרכז לטיפול באלימות ונבנה תצאה חדשה ק: המיגל אבינועם

 . 2021לשנת 

 

, תכנית שמקדמים קבוצה חברתית בנושא זהות 2021: תכנית לתקציב  ד"ר שי פרוכטמן

 מינית, מרכז למידה לאפשר קידום לימודי

 במרכז הלמידה ילמדו בני נוער 

 סדנאות הורים בנושא התמכרויות ומניעת אלימות בקרב בני נוער 

 המשך שיתוף פעולה עם ביה"ס ויצו הדסים 

: מאז כניסתה של עירית יש פעילות ענפה עם ראייה ענפה ומענה מצוין לצרכי זיו קמיני

 הנוער וההורים , שדרוג למערכת החינוך. 

 



 

אלכוהול בעידן הקורונה. ההרצאות מתקיימות  – אנחנו מקיימים הרצאות הורים יעל פרי:

 נה, ידוע לנו שהנוער מתכנן מפגשים גדולים למרות הסגר. בעיקר בזום. לקראת סוף ש

 המורים משוחחים עם התלמידים על הנושא של מניעת אלכוהול. 

 גם בתקשורת יש שיח סביב הנושא של מניעת אלימות.

 

 : אני מבקש לשתף את השוטר הקהילתי אבי הררי

 אפשר לגייס את המשטרה לשוחח עם התלמידים 

 הרצות. גם אני אשמח להגיע ל

 

 בתחום המודיעין. קיימת עשייה בכל התחומים למניעה, גם בתחום הפורמלי וגם 

 

 : מלבד העשייה של הרצאות, חשוב לעשות פעולות של מניעה.אבי הררי

 יישר כח לאבי שמואל 

 

: בשנים קודמות היה ונדליזם במרחב הציבורי, היו נזקים בסכומי ענק. זו תקופה אלי גטר

 ארוכה שהילדים בחופש ואין ונדליזם. כל הכבוד על העשייה הרבה. 

 

 : תודה לכל מי שעוסק וחושב בעשייה חינוכית ורווחה לטובת הקהילה. אבי הררי

ים בישוב בצורה מסוכנת. קיימת עוד התנהגות שמעסיקה אותנו, חבר'ה צעירים שנוסע

 המשטרה עובדת למיגור תופעה זו. 

 חשוב שנשלב ידיים ונעשה עבודה משותפת לטובת מיגור התנהגויות מסוכנות.

 אני יכול להביא נרקומן לשעבר שמרצה בבתי ספר לטובת הרצאה והעלאת המודעות.

 סמים ואלכוהול זה דבר שמעלה את הסיכון והתנהגויות פוגעניות בבית. 

 באופטימיות נפתח את השנה החדשה. 

 

 

  



 

 28.12.20פרוטוקול הוועדה למלחמה בסמים מיום 

 יו"ר הוועדה –: מיגל אבינועם נוכחים

 ראש המועצה  –אבי הררי            

 מנכ"ל המועצה –אלי גטר            

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  –חגית זהבי           

 חברה  –זיו קמיני            

 חבר  –ד"ר שי פרוכטמן            

 חברה –יעל פרי            

 שוטר קהילתי  –אבי שמואל            

 

 , זו הישיבה האחרונה לשנה זו .2020: זו ישיבה המסכמת את שנת  אבי הררי

 הישיבה תסכם את תכניות השנה.

 בסוף חודש נובמבר נערך שבוע למניעת אלימות

 המרכז הקהילתי .1

 זיהוי נק' אדומות  –הרווחה  .2
 הורים  49 –מיניות בריאה בקרב בני הנוער  –נוער  .3

 

 נושאים שמטופלים במחלקת הנוער. 2: אין מה להוסיף בוועדה האחרונה, אבי שמואל

 עלייה בפניות בתחום אלימות 

 ירידה בתחום חוק הנוער 

 

נית עבודה : הקצאה חדשה ברווחה להקמת מרכז לטיפול באלימות ונבנה תכמיגל אבינועם

 . 2021לשנת 

 

, תכנית שמקדמים קבוצה חברתית בנושא זהות 2021: תכנית לתקציב  ד"ר שי פרוכטמן

 מינית, מרכז למידה לאפשר קידום לימודי

 במרכז הלמידה ילמדו בני נוער 

 סדנאות הורים בנושא התמכרויות ומניעת אלימות בקרב בני נוער 

 המשך שיתוף פעולה עם ביה"ס ויצו הדסים 

: מאז כניסתה של עירית יש פעילות ענפה עם ראייה ענפה ומענה מצוין לצרכי זיו קמיני

 הנוער וההורים , שדרוג למערכת החינוך. 

 



 

אלכוהול בעידן הקורונה. ההרצאות מתקיימות  –אנחנו מקיימים הרצאות הורים  יעל פרי:

 נה, ידוע לנו שהנוער מתכנן מפגשים גדולים למרות הסגר. בעיקר בזום. לקראת סוף ש

 המורים משוחחים עם התלמידים על הנושא של מניעת אלכוהול. 

 גם בתקשורת יש שיח סביב הנושא של מניעת אלימות.

 

 : אני מבקש לשתף את השוטר הקהילתי אבי הררי

 אפשר לגייס את המשטרה לשוחח עם התלמידים 

 גם אני אשמח להגיע להרצות. 

 

 קיימת עשייה בכל התחומים למניעה, גם בתחום הפורמלי וגם בתחום המודיעין. 

 

 : מלבד העשייה של הרצאות, חשוב לעשות פעולות של מניעה.אבי הררי

 יישר כח לאבי שמואל 

 

קופה : בשנים קודמות היה ונדליזם במרחב הציבורי, היו נזקים בסכומי ענק. זו תאלי גטר

 ארוכה שהילדים בחופש ואין ונדליזם. כל הכבוד על העשייה הרבה. 

 

 : תודה לכל מי שעוסק וחושב בעשייה חינוכית ורווחה לטובת הקהילה. אבי הררי

קיימת עוד התנהגות שמעסיקה אותנו, חבר'ה צעירים שנוסעים בישוב בצורה מסוכנת. 

 המשטרה עובדת למיגור תופעה זו. 

 ים ונעשה עבודה משותפת לטובת מיגור התנהגויות מסוכנות.חשוב שנשלב ידי

 אני יכול להביא נרקומן לשעבר שמרצה בבתי ספר לטובת הרצאה והעלאת המודעות.

 סמים ואלכוהול זה דבר שמעלה את הסיכון והתנהגויות פוגעניות בבית. 

 באופטימיות נפתח את השנה החדשה. 

 

 

  



 

 20.10.20פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד האישה מיום 

 

 : לימור גיל שני נוכחים

  , רושמת הפרוטוקולמנהלת לשכת ראש המועצה –רונית זלוף            

 עו"ס בתפקיד אלמ"ב  –אוסנת נעים            

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  –חגית זהבי            

 

להרים ערב שיעסוק בתחום מניעת האלימות לרגל היום למניעת  –מטרת הפגישה 

 האלימות הבינלאומי. 

במהלך החודש הקרוב נצא למכרז לעו"ס לתפקיד ריכוז תחום  –)עדכון(  – זהבי חגית

 האלימות, וייפתח מרכז לטיפול באלימות. 

 לכן הערב משמעותי מאד גם כדי לעדכן על פתיחת המרכז. 

אני מציעה שנעשה ערב משותף עם הקהילה והמרכז הקהילתי שאפילו  – גיל שני לימור

יש בקהילה שלנו הרבה כוחות יתקיים במהלך שבוע שלם, שבכל יום תהיה הרצאה אחרת. 

 ום אותן לטובת העניין. תכמו שרון גושן, שהן מהתחום ואפשר לר

 תה גם בזום. אפשר לשדר או –יש הצגה בשם "להכאיב וללטף"  – רונית זלוף

לנו חשוב להעלות את המודעות לנושא האלימות. במיוחד לאור העובדה  – חגית זהבי

 שאתמול נרצחו שתי נשים. חשוב שכל אירוע שניצור בזום יהיה קצר וממוקד. 

אנשים מאבדים קשב בזום. יש לנו עובדת סוציאלית שיכולה לתת הרצאה  – אוסנת נעים

 ליקציה של משרד הרווחה. בתחום. ניתן גם להציג את האפ

 ראש המועצה  –פתיחה  – לסיכום

 הרצאה                            

אותה לאתר המועצה ע"מ לאפשר לעוד אנשים להיכנס  כניסניתן להקליט את ההרצאה ולה

 באופן דיסקרטי.  ולשמוע את ההרצאה

 

 סיכום

  25.11.20 -הערב יתקיים ב

 צפי  תבדוק הרצאה מול העו"ס –אוסנת 

 תבדוק מול שרון ויסמן  –לימור 

 

 

  



 

 30.12.20פרוטוקול וועדת רווחה מיום 

 30.12.20ועדת רווחה מיום 

 , איילת ניר שטייריחגית זהבי, יוכי פר -משתתפים

 מיגל אבינועם , שיר אידלסון , ענת זדה, דלית גור –נעדרו 

 שיר

באבן יהודה, לאור המשך הסגרים והתמודדות עם  ההוותיק המיפוי האוכלוסיי
 המגיפה במטרה לתת מענה מותאם נעשה סקר מקיף לוותיקי הישוב.

 .62תושבים מעל גיל  1800בסה"כ ידוע על כ

 את הסקר מובילה בהתנדבות איילת ניר שטניר

 מתנדבות. 15הסקר נעשה ע"י כ

ם, חלק מהתושבים מילאו את תושבים וותיקי 1150התקיימו שיחות אישיות עם 
 השאלון שנמצא באתר המועצה.

 ותיקה ללא עורף משפחתי. הבמטרה להגיע לאוכלוסיי

 

 לטובת הרחבת הסקר :

 יוכי מתנדבת לסייע ביצירת קשר עם תושבים שגרים בשכונה שלה.

 גיוס מתנדבים נוספים .

 פרסום חוזר באתר המועצה ובלוחות המודעות.

 

 מועדון הסב יום

 

 ימים בשבוע , לאור המגיפה הפעילות מתקיימת בקפסולות. 5המועדון פועל 

 קפסולות וקיימת רשימת המתנה לקפסולה רביעית. 3כיום פועלות 

 המועדון מאוד גדל בתקופה זו . על רקע הצורך של התושבים לצאת מהבתים .

הפעילות במועדון הותאמה למשתתפים, חלקה נעשית בתוך המבנה וחלקה מחוץ 
 למבנה.

 

 הפתוח. רלאור הביקוש הגבוה, קיימת הערכות היום לבניית קבוצות נוספות באווי

 

 חגית זהבי –רשמה                                                                                                    



 

 

 20.10.20פרוטוקול הוועדה לאלימות ונגע הסמים מיום 

 נוכחים: אבי הררי, ראש המועצה

 זיו קמיני, סגנית ראש המועצה, מחזיקת תיק החינוך

 ד"ר שי פרוכטמן, מנהל ממח' החינוך

 חגית זהבי, מנהלת המח' לשירותים חברתיים

 אירית גוז, מנהלת יחידת הנוער

 מנהל המרכז הקהילתי משה בבלפור,

 רותם בן דרור, אחראית על האירועים במרכז הקהילתי

 אילן שבת, עוזר ראש המועצה

 רונית זלוף, מנהלת לשכת ראש המועצה, רושמת הסיכום

 

 

, יתקיים שבוע המאבק 2020לנובמבר 25 -בשבוע של הברצוני לציין כי בחודש הבא, חגית: 

 הבינלאומי באלימות.   

 אנו באבן יהודה נקיים שלושה אירועים ובנוסף הנושא ילמד בגנים ובתתי הספר.ראש המועצה: 

פאנל בנושא נגד אלימות  20:30לחודש בשעה  24 -המועצה יחד עם המרכז הקהילתי יקיימו ב

בנשים. הפאנל ידגיש את נושא האלימות במשפחה, בנשים, ועוד. האירועים יתקיימו בזום עם 

 הרשמה מראש.

: בפאנל בנושא אלימות נגד נשים, ישתתפו גם מנכ"לית עמותת "רוח נשית" ונציגים רותם בן דרור

 נוספים.

לחודש, יתקיים אירוע שהמועצה, המחלקה לשירותים חברתיים תקיים, הרצאה בזום אלימות  25 -ב

 בעיקר אלימות כלכלית. –נגד נשים 

כמובן אלימות כלכלית שאינה חשוב ביותר להעלות מודעות בנושא אלימות מכל סוג שהוא וחגית: 

 פחות כואבת מאלימות כגון הרמת ידיים וכו' לטובת מי שמתמודד בנושא.

 אלימות כלכלית.   -מדובר בהרצאה להעלאת המודעות באלימות נגד נשיםלחודש הבא,  25 -ב

במיוחד בתקופה זו, תקופה של מגפת הקורונה, הלחץ בבית חזק יותר. ישנם רבים המתמודדים על 

ץ כלכלי קשה, בעיות בפרנסה, בעיות של ריחוק חברתי ומידור חברתי, בדידות קשה. אנו עומדים לח

 לפתוח מחלקה חדשה נגד אלימות. מדובר על מרכז טיפולי המטפל באלימות!

 חשוב מאד גם להעלות את הנושא של התמכרויות. דבר שמעלה את הסיכון ומעלה אלימות.

 .התמכרויות לסמים, לאלכוהול וכו'

אנו ניקח את כל התוכניות  שנעשות ונעלה את המודעות גם באמצעות אתר המועצה. ראש המועצה 

 מחדד כי הנושא אכן חשוב ביותר. 

 

 .נובמבר לחודש 29 -אירוע נוסף יתקיים לנוער ולהורים ב



 

אירית גוז: מדובר בתקשורת עם מתבגרים בנושא מיניות. השפעת המדיה והחשיפה לפורנו. איך 

 לדבר עם הילדים על הנושא.

 בנוסף תנועות הנוער יכינו פליירים נגד חרמות ילדים במוסדות החינוך ובחברה.

 

בניית מערכת של בעלי מקצועות שיש להם הלימה מקרב היישוב  –משה: מציע לצאת ל"קול קורא" 

 היכולים לקיים פעילויות שונות בנושא.

 הרצאות בנושא אלימות במהלך אותו שבוע.ראש המועצה: מנהלי בתי הספר ידאגו לקיים 

 אילן, עוזר ראש המועצה ידאג לפרסם באתר המועצה על הפעילויות, במ"שולחנו" ובפייסבוק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


