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10.4.16
פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  -20ישיבה שלא מן המניין
ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"
שהתקיימה ביום שלישי כו' באדר ב' תשע"ו – 5.4.16
שעת התחלה 17:00 :שעת סיום18:00 :

משתתפים:
דוד יפרח -ראש המועצה
בנימין ליפשיץ -סגן
דב בלגה -סגן
סימה פדלון
שמואל אזימוב
יורם שיוביץ
ניסים טל
מוטי מגער
אברהם יפרח
יצחק וגנר
רחמים מאיר
יפת טיירי
שלמה ויינפלד
חסרים:
מנחם אדרעי
בני קורש
איציק עזר
נוכחים:
שאול צבעוני -מנכ"ל המועצה
דן שווץ -יועמ"ש המועצה
שחר בסה ואיציק סרבי -שיטור קהילתי
נציגי הוועדים והיישובים המקומיים:
שחר פדלון ,דודו פדלון ,דוד כהן  -זיתן ,שחר דנצינגר ודן כהן -משמר השבעה ,טובה אגניסקי -גנות,
שמעון רבינוביץ -כפר חב"ד ,גבי ביטון -יגל  ,מוטי עוזר וחנוך אשווואל  -אחיעזר ,דב שוהם ויהודה
שבתאי -חמד.
רשם הפרוטוקול:
אלינור זגורי גופר -ע .מנכ"ל
על סדר היום:
 .1ישיבת מליאה מיוחדת עקב אירוע האלימות שהתקיים המועצה ב30.3.16
*

*

*

*
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דוד יפרח:
שלום לכולם ותודה שהגעתם .אנו מתכנסים כאן היום לישיבה מיוחדת שלא מן המניין וזאת לנוכח
אירוע האלימות שהתרחש כאן במשרדיי המועצה בו הותקפתי באופן אישי.
אספר קצת על האירוע :ביום רביעי שעבר הייתי בפגישה באגף המוניציפלי ,שמעתי צעקות והרמת
קולות באופן חריג מהחדר של אורן שי פקח הבנייה שלנו ,הלכתי לכיוון משרדו כדי להבין את פשר
העניין והצעקות ,ובכניסה לחדר לפתע מישהו תפס אותי ותקף אותי .מדובר במשפחה ממושב משמר
השבעה שבאותו היום קיבלו מכתב התראה מפקח הבנייה על חריגת בנייה והחליטו לקחת את החוק
לידיים .הם הגיעו למשרדו של אורן ,החלו בהפיכת משרדו ,לאחר מכן כשאני הגעתי ,לדעתי הם לא
ידעו שאני ראש המועצה ,ובדרכם החוצה תקפו אותי וברחו מהמקום .המשטרה והשיטור הקהילתי
הגיעו מיד למקום ואני פוניתי לבית החולים .זוהי משפחה עם עבר בעייתי ,כרגע כולם עדיין עצורים.
נגד אב המשפחה וחברו ישנה כבר אזהרה במשטרה על התקפי אלימות.
את הישיבה כינסתי גם כדי לספר לכם באופן אישי על האירוע וגם כדי לנהל דיון מעמיק על תופעת
האלימות ולצאת עם אמירה משותפת .אני מאמין שיש לפורום הזה מה לומר בנושא.
שאול צבעוני:
דוד נקלע לתוך הסיטואציה הזו מכיוון שהוא בא להגן על עובד המועצה ,אורן -פקח הבנייה ,המשטרה
הגיבה מהר והם טיפלו באירוע .אעדכן בכמה צעדים שאנחנו כמועצה נקטנו מאז האירוע :ראשית,
כינסנו את כל העובדים ,הסברנו להם את מהות האירוע והבהרנו באופן חד משמעי את הגיבוי הניתן
להם מההנהלה .שנית ,החמרנו את הנהלים ,מעתה כל תושב שירים את קולו באופן בוטה ופוגעני,
ישתמש באלימות מילולית כגון קללות וכו' ,התגובה שלנו תהיה קיצונית יותר .בתקופה האחרונה אנו
רואים עלייה באירועי אלימות ובוטות ויש להתייחס אליה בהתאם.
חשוב לציין שרוב התושבים שנולדו וגדלו במועצה לא ינקטו במעשי אלימות אך לצערנו קיים קומץ של
תושבים הנוקטים באלימות בעיקר כלפי תושבים אחרים במושבים.
אתמול ערכנו אקט של מחאה ,בתיאום עם ועד העובדים וההסתדרות ,קיימנו שביתה של שעה אשר
במהלכה כינסנו את כל העובדים ,הגיעה נציגת המרחב של הסתדרות העובדים וניהלנו שיח על כיצד
יש לפעול במקרי אלימות כאשר שוב חידדנו את הגיבוי המלא שהעובדים מקבלים .אנו נלמד ונפיק
לקחים מהאירוע .עד כה הוחלט שנשים לחצני מצוקה בגבייה ובוועדה.
שחר בסה – שוטר קהילתי:
שלום לכולם ,חשוב לי שתכירו את איציק סרבי ,איציק הוא שוטר יחסית חדש אצלנו במועצה וגם הוא
ממונה על השיטור הקהילתי .לצערי פה במועצה היו שני מקרים של תקיפת עובד ציבור -בשני
האירועים החשודים נעצרו באופן מיידי ובמקרה הזה כל המשפחה נעצרה .בד"כ יש לנו שיתוף
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פעולה מלא עם הוועדה לתכנון ובנייה ,באירוע האחרון הפקח שהלך למשפחה לא לקח אותנו אתו,
זה חשוב שנהיה עם הפקחים בשטח הנוכחות שלנו על מדים חשובה שם .כמובן שערכנו הפקת
לקחים מהאירוע האחרון.
מבחינת איום ישנם כמה מדרגים :ראשי רשויות מוגדרים כאיום מס'  1הכולל סיור סביב בית ראש
המועצה ותדרוך של חבלן .הסיור מתקיים במהלך שבועיים מעת האיום .בנוסף אנו מציבים את ניידת
השיטור בכניסה למועצה על מנת להראות נוכחות.
אנחנו נתקין מצלמות בקומה הוועדה ,ראינו שהחשודים חיפשו את המצלמות .בכל אירוע נשמח
שתעדכנו אותנו ואנחנו מוכנים לעזור בכל.
יורם שיוביץ:
בתוך המועצה המלצתי שהפקחים יגיעו עם מדים ויש להרחיב להם את הסמכויות .בנוסף להתקין
לחצני מצוקה במקומות מאוימים.
דוד יפרח:
נחזור לנושא שלשמו התכנסו -מהו המסר אותו אנו מעבירים בתוך היישובים.
דודו פדלון:
האם ניתן ליצור גוף קבלה יחד עם המועצה?
חנוך אשוואל:
ועדות הקבלה הן בדיחה ,הן מתמנות ונופלות כל הזמן ,אין להן כח אמיתי והן לא יכולות לסרב
לתושבים שרוצים להתקבל .יש לארגן משהו פנימי שיהיה מורכב מנציגי היישובים.
מוטי עוזר:
יש לנו בעיות רווחה קשות עם השוכרים  .הם לא משלמים מיסים ,לא נרשמים כתושבים במועצה
ומעסיקים אותנו ללא הרף .ברוב היישובים העושים סינון נעזרים בחברות כמו פילאט העושות תבחין
אישיותי .הרבה אנשים שנשלחים לערוך תבחין שכזה מוותרים מראש.
דוד יפרח:
היות ובתפקידי הקודם הייתי חבר בוועדת קבלה אצלי ביישוב  ,כשסירבנו למישהו אז הסירוב היה חד
משמעי .יש חוק המאפשר לעשות זאת ואין ממה לפחד.
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גבי ביטון:
יש לכתוב בתקנון שמי ששוכר חייב לעבור מבדקי פילט ור.פ ,.הבעיה היא באמת עם השוכרים ולא
עם הקונים .בהרבה מהמקרים השוכרים גרים בבתים שאינם חוקיים כך שאפשר להתמודד עם זה
באופן הזה.

אשמח שמישהו יעשה סדר במה מותר ומה אסור לעשות במסגרת הקבלה של

התושבים.

ניסים טל:
ראשית אני מגנה בכל תוקף כל סוג של אלימות .שנית ,לכל מושב יש תקנון אגודה ,ראש המועצה לא
יכול להגיד מי יגור בישוב ומי לא .מכיוון שחברי האגודה הם הבעלים של הקרקע יש לעבוד איתם
בשיתוף פעולה .לתושבים בעייתיים ניתק למגר את ההתנהגות שלהם דרך סנקציות במסגרת התקנון
ובמסגרת ההתנהלות ביישוב .בנוגע להרחבות ,אצלנו כתוב שצריך את הסכמת האגודה כדי
להתיישב במקום ולכן הרבה פעמים כך פותרים את הבעיה עם תושבים בעייתיים.
יורם שיוביץ:
אצל נו ביישוב לא התקבלו תושבים  ,הם הגיעו לאסיפה הכללית ובית המשפט אף פסק ,לאחר שראה
את התקנון היישובי שהם לא יגורו במושב.
אני חושבת שיש להוקיע התנהגויות מסוימות בתוך הבית .אנחנו נלחמנו בחירוף נפש נגד שוכר
בעייתי עד שלבסוף הוא יצא מהיישוב.
דן שווץ:
חשוב להבהיר כמה דברים :אין תושב יותר ותושב פחות .לא ניתן לקטלג שום קבוצה .התופעה שיש
להילחם בה היא האלימות שאותה יש למגר ובדחיפות .השיח כאן צריך להיות כיצד ממגרים את
התופעה ,יש לצאת עם אמירה לכלל היישובים נגד אלימות ולקדם פעולות אבטחה.
דוד יפרח:
בכל הנוגע לוועדות הקבלה ,נקים פורום של ראשי הוועדים ,כל יישוב יבוא עם הטיפים מהמושב שלו.
חשוב להבחין בין חוק לבין אמנה יישובית ,במסגרת הפורום בנושא  .חשוב לי פה להדגיש לכולם
שאף תושב סורר לא מפחיד אותי ,אנחנו נמשיך לעבוד כרגיל ולאכוף את החוק ככל ונדרש ובלי
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פשרות .איומים הם אינם בבית ספרי ,אפעל בכל תוקף ובמרץ למיגור התופעה ,היישובים אצלנו
מאופיינים בקשרי חברות וקהילה טובים לכן לא נאפשר לקומץ לקלקל ולהכתים קהילה שלמה.
בהזמנות זו שיש פה את ראשי הוועדים  ,מושב שעדיין לא הגיש דוחות מאזן  2015יש להגיש אותם
עוד השבוע.
חברים תודה לכולכם שהגעתם ועל התמיכה לה אני זוכה ממכם והתושבים מאז האירוע ,אני מקווה
שניפגש בנסיבות משמחות יותר.

תאריך_____________________
חתימה_____________________:
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