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  ט"תשס, אלול' י  
  2009, אוגוסט 30 

  
   7/2009' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  26.8.09ט "אלול  תשסב 'ומתאריך 
  
  
  

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -    מר יגאל להב 

  חבר מליאה -    מר אסי לוי
  חבר מליאה  -    מר אבי לנקרי

  
  :משתתפים

  מנהל הלשכה -    אריק זורגר
  ט אפרים            "מח -מ ערן ניב               "אל
  קצין הגמר -ן מכי סיבוני          "רס

  ביטחון. ו'                    גאדג' סרג
  

  :חסרים
  חבר מליאה -    פיני דנינוד "עו
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  חבר מליאה -    סרמר יורם ל

  
  

  :הרצל
כדי לשמוע מכלי ראשון על הנעשה ולהשמיע את .55ט לדון במצב הביטחון בציר "זימנו את המח

הגדר . בים "בחודשים האחרונים אנו רואים הסלמה בזריקות האבנים והבקט.קולות התושבים
הסתיימו  ה עד עתה כל המקרים"ב. מוכיחה את עצמה ובמקומות שאין גדר אנו חוטפים אבנים

למרות זאת אנו מתייחסים לכל אירוע כאילו שקרה אסון גדול . בפציעה קלה או בנזק לרכוש
  .ומבקשים למגר את התופעה

  . בנושא הבידוק במעבר אליהו תהתייחסוכן נבקש את  כמו
  .ט לנושא המעבר במעבר אליהו"המח 

  
  ט אפרים"מח

   
  .ת המשימה המרכזית שלנובחטיבה אנו רואים בעזון א. אלים –פר הינו כעזון 

  :בשבועיים האחרונים פעלנו

  )בעיקר נוער בחופשה(נרחב של מיידי אבנים גל מעצרים .1

 .י הפלוגה הכי מבצעית באזור"באופן משמעותי ע תגבור כוחות .2
 .הגדר שהוקמה לאורך עזון מוכיחה את עצמה ואנו פועלים לאישור תקציב לגמר העבודות .3
 ".שלי ושל החטיבה להביא להפסקת האירועיםאני רואה כמטרה מרכזית "
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 הרצל
  ?האם יש לוח זמנים להשלמת הגדר

  
  ט"מח

  .ז ברור אני מעריך כמה שבועות"אין לו
  נושא המחסום

. ישנם בדיקות נקודתיות בימים בהם יש התראות .לא ניתנו הוראות חדשות בנושא הבידוק
  .לתושבים עם תג תושב נבקש להקל את הבדיקות

ישנם . י תושבים בחיילים המשרתים במעבר"להתייחס לנושא של פגיעות מילוליות ע מבקש
בכל זאת פונה .אני מניח שלא מדובר בתושבי הישוב.ביטויים פוגעניים שאינם מקובלים עלי 

  .לכולם להימנע משימוש במילים פוגעניות
  
  
  

  ישיבת מליאה
  צביעת כבישים ומדרכות  – 387ר "תב

  . מקרן פיתוח₪  10,957והשתתפות עצמית של ₪  25,566רה במימון משרד התחבו
  .₪ 36,523כ "סה

  .אושר פה אחד  :הצבעה
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________  
  הרצל בן ארי        
  ראש המועצה        

  
  
  

 אריק זורגר: רשם 


