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 רפי ברזני 
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 .ון עם מפקד תחנת בנימין בנושא אלימות וונדליזםדי .3
 

 . מפקד תחנת בנימין–יורם  : השתתפו
 . רכז שוטרי קהילה–עמיעד   

 .בר לואיס, מייק רביבו, זרובבל שרעבי, בריינה הרטמן, גלעד אבינועם, דוד רוטר
 

 .שבועאלימות וונדליזם בקרב הנוער ובעיקר בסופי , יש לנו הרבה בעיות משמעת -איציק 
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 צעדים כמו הוספת סיור רכוב שמסתובב במקומות בעייתיים כגון ' אנחנו נקטנו מס
 .מגרשי ספורט גנים ציבוריים

 .אנחנו זקוקים לפעילות משטרתית מוגברת בכדי למגר את התופעה
 

 כ רובם " בני נוער שבסה500-600 -יש לנו כ, נפגשנו לפני כשנה והנושאים לא חדשים -אייל 
 .ע"ילים בסניף בנטובים ופע

קרית ספר שמסתובב בלילות בגנים ובמגרשי , יש נוער חלקו מהישוב וחלקו מגני מודיעין
המצב הגיע עד כדי כך שאנשים פוחדים לעבור . ספורט ומטיל פחד על הנוער שלנו

 .בלילות בגנים ציבוריים
מכות המצב בלילות שבת מחריף במיוחד לאור זאת שחלק מהנערים משתכרים והולכים 

 .עם נוער שיוצא לכיכר
 יוצאים ללא קשר כך שגם כשהם בסביבה אינם , ז אינם מתודרכים כראוי"מתנדבי המשא -גלעד 

 . אפקטיביים
 .כמו כן בחודשים האחרונים אין כמעט סיור משטרתי בלילות

  אני בעד שיתוף פעולה עם המשטרה אך נגד ביצוע הוראות משטרתיות בתחום הסדר –זרובבל 
 .שלעיתים אנו נדרשים   

 יש תקיפות , מי הפך להיות לא בטוח'המעבר בגן ג, יש הרבה בעיות בעיקר בערבי שבת  -רביבו 
 .של נוער כלפי בנות

 .מי מידי לילה'תיאר בפוטרוט את הקורה בגן ג -לואיס 
  חודשים הקצנו ניידת מידי' לפני מס, אני מודאג ומוטרד מתופעת הבריונות והאלימות -יורם 

 לפני החגים תפסנו חוליית פורצים  . שבת במשך כחודש במטרה למגר את התופעה
 . איש וכל התחנה הייתה בפעילות מלאה סביב נושא זה60 -שמנתה כ

 לאחרונה אנו בפעילות בסביבה לאור התרבות התפרצויות בקרית ספר ויש הנחייה שלי 
 .להפגין נוכחות בחשמונאים

 זה יהיו כוחות בילוש וניידות משטרה החל משבוע הקרוב ביום שישי -

 .בחשמונאים
י "אני מבקש שיתוף פעולה של תושבים בכך שישתפו את המשטרה ע -

 . אחרת לא נוכל לדעת מכל הארועים. דיווח והגשת תלונות
 .יוני מבקש לקבל באופן אישי על מקרה שבו הוזמנה ניידת ולא הגיעה -
בוע וילוו בשוטר עם מדים ז בעיקר בסופי ש"אנו נפעיל את מתנדבי המשא -

 .בכדי שיוכלו לטפל בכל אירוע
 .מומלץ להציב מצלמות אבטחה -
עמיעד יחד עם איציק וגלעד יהיו בקשר מתמיד אחת לשבועיים לפגישת  -

 .עבודה
 .יוצא מנשר משותף של הישוב והמשטרה -
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 . מאושר פה אחד–פרוטוקול קודם  .4

 
 העלאת תעריף השמירה  .5

 
 .השמירה בנושא תעריף השמירה' ל חב"התקיים דיון עם מנכ -

השמירה לא צמוד לשום מדד וכך שבמשך השנתיים האחרונות ' חוזה חב -
 . העלאות בשכר המינימום3חלה שחיקה מחד ומאידך היו 

כמו כן הוצאות הרכב עולות בהרבה על התשלום החודשי וזאת בעקבות  -
אור  בתקופה זו ושחיקה גבוהה של הצמיגים ל28% -העלאת הדלק בכ

 .מצב הדרך
מ לתגמל "כמו כן יש שני שומרים המבצעים את תפקידם ברמה גבוהה וע -

אותם וגם להמשיך להחזיק אותם במוטיבציה גבוהה מוצע לאשר תוספת 
 .לכל אחד ₪ 500
 

 החלטה
  ולאחר 2011מ החל מינואר "באופן עקרוני מאושר פה אחד התוספת הר

 .אישור תקציב

 .ירה לשכר שעת שמ6%תוספת .   א
 .  11000₪עלות הרכב לחודש יעמוד על  .ב
 .לשומרים ריאד ומוגרבי ₪ 500תוספת  .ג
 - אחד ל80% הצמדה שעת שומר למדד בשיעור  2011החל מאפריל  .ד

 .  חודש3
 

 דיירי משנה .6
דרישה מהמועצה לפצל את בתי דיירי המשנה כך שניתן לחייבם בארנונת ישוב ואגרת 

 .שמירה

 
 רכזת קליטה  .7

 חודשים מועמדת 4 מעלות שכר רכזת קליטה למשך 50%צה השתתפות י המוע"אושר ע
 .הישוב לתפקיד הינה חנה שוסטר וזאת לאחר אישור המועצה

 
 מתנה למתגייסים .8

 
  . יקבלו מתנה מהועד1.9.10 -מתגייסים לצבא ובנות שירות החל מ

  
 ב ב ר כ ה                      
 מוטי רוזיליו       

  במזכיר הישו       


