
 

  )154 (069/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  ז"ז בכסלו תשס"ט, 06/127/שהתקיימה ביום 

  

  .זכריה. א, ריימונד. א, סבג. ב, גוטמן. א, ביטון. מ, בר לב.      ש:נוכחים
  

  , בנדיט. מ, מועטי. ר, פרשה. א, אביזמר. ח א"רו, הרב לוי יוסף' כב:  מוזמנים
  .סבן-נמימי. ר, לוטן. א, נחום. א, גבע. ל, אפרים.      ר         

  
  :על סדר היום

  
  :בבית ספר נופי גולן, ל"רצח התלמידה תאיר ראדה ז

  
  .זעזוע עמוק מהרצח ושולח תנחומים לבני המשפחה האבליםוכאב , מביע צער  :   בר לב. ש

  .לעשות כל שניתן על מנת להקל על כאבםונו הראשונה הינה לדאוג למשפחה תחוב       
  .קצרין של היום אינה קצרין של אתמול                   
אנו נערכים . המשותף לנו ולמועצה אזורית,  הנו בית ספר אזורי"נופי גולן"בית ספר                    

וזאת בין היתר בעזרת ,  לתלמידים,למורים, לתת את כל התמיכה הנדרשת לבית הספר
כשמטרתנו לסייע לתלמידים לחזור , אנשי מקצוע טובים ומקצועיים העומדים לרשותנו

   .מהר ככל האפשר, לשגרה
שנאמר למעט מה , נכון לכעת אין לנו כל מידע רשמי מהמשטרה לגבי כיווני החקירה  

  .אנו מצפים ומקווים שפתרון הרצח יהיה מהיר וממתינים לתוצאות החקירה. בתקשורת
  
  אסון כזה לא מובנה . קשה להספיד. האבידה היא אבידה גדולה:      הרב לוי' כב

  ס "האמא סירבה שמנהל ביה. יש זעם וכאב בקרב המשפחה.                          בדעת
  בטענה שהוא לא שמר על ילדתה ולכן אינה רוצה ,    יספוד לילדה                      

  .                         שיספוד לה
  ואסור לשייך את העיר הזו עם , צריך להיזהר מלהדביק שם רע למקום                         

  . שכן זו לא האמת-ס "                         רצח בביה
  ,  יש להם קהילה חזקה שתומכת בהם-    מאמין שהמשפחה תתגבר                      

  .                         אך תיוותר צלקת קשה מאוד
  וכולם צריכים , צריך לעשות הכל לשמור על שמה הטוב של העיר                         

  .                         להירתם
  , אך גם בשעה קשה זו צריך לעבוד עם הראש,  גדולים                         ההלם והכאב

  על מנת ,                          וצריכים לעבוד בשביל האנשים שנמצאים עמוק בתוך הכאב
  .                         לווסת הכאב לאפיק חיובי

  תובת הייתה  הכ"אין לשייך לקצרין תדמית של מקום אלים וביטוי כמו                          
  . אינו הביטוי הנכון והמתאים לעירנו–"                          על הקיר

  .    למערכת החינוך בקצרין יש הישגים גדולים ואותם צריך להבליט                         
   - ועל זה צריך לשים דגש -                         אנחנו לא מקום שמסתובבים בו רוצחים 

  .                         גם כשמדברים עם התלמידים וגם כשמדברים בתקשורת
  

  האם משטרת קצרין עושה פעילות כלשהי על מנת להחזיר את :  ריימונד.  א          
  במיוחד אם מועלית ? האם יוצבו מחסומים?  הביטחון לתושבי קצרין                 
  . על רקע לאומניאפשרות שזה רצח                 

  
  
  



 

  
  . פועלים בגלוי ובסמוי. יש תגבור גדול של כוח המשטרה המקומי:  בר לב. ש

  המשטרה עושה כל מה ". נופי גולן" מאבטחים בבית הספר 2יוסיפו עוד                 
  .שמוטל עליה                

  
  מדוע עד ". נופי גולן"ס "ל בעיות ניהול בביה חודשים ע5-4דיברנו לפני :  גוטמן. א

    .               עכשיו לא נעשה שום דבר
  ?מה עושה השומר.  בלי קשר לרוצח?ס עם סכין בתוך התיק"איך מגיעים לביה               

  . שצריך להיות סטרילי-                איך אדם זר נכנס לשטח 
  , ס" צריך לעשות סדר בביה- הדבר היקר לנו                אנחנו שולחים לשם את

  .               ולהתחיל עם המנהל
  ? איפה המשטרה- יש ונדליזם , בעיר יש אלימות               

  
  .ס"  לא חושבת שזה המקום והזמן לדבר על מנהל ביה:מאור. י

  . המנהל מגלה מנהיגות–מרגע היוודע דבר האסון               
  ואם ישנם מספר ילדים המסתובבים עם חפצים .   יש שמירה בבית הספר

      .הרי שמדובר במספר קטן מאוד של ילדים,   מסוכנים
  .זו לא המדיניות הנכונה, לא רצוי לבדוק תיקים לילדים בכניסה              

  
  יו שעות עוברות על. הענייניםאת תנו למנהל לנהל ,   מצטרף לעמדתה של יוכי:ביטון. מ

  החקירה עדיין לא . בואו נישאר בפרופורציות שאנו רגילים בהן.                קשות
  . ואז  נסיק מסקנות-בואו נבחן ונראה מה יהיו תוצאות החקירה .                הסתיימה

  
  . התראיינתי בתקשורת היום. אני מצטרף לזעזוע העמוק מהרצח הנפשע ולהבעת הצער    :זכריה. א

   צר לי כי איש מהמועצה ".שאנחנו סבירים ונורמטיביים"תושב קצרין תקף אותי שאמרתי                  
  והישוב פצוע , כל עוד המשפחה כואבת.                 לא פנה אלי במטרה לגבש קו תגובה והסברה משותף

  .ודעים מי הרוצח וכולנו כואביםבתקשורת כל עוד לא י לא צריך להעלות ביקורת -מם מדו                 
  . היו כתובות רבות על הקיר לדעתי–יחד עם זאת                  
  .פני מספר ימים נעצרו בני נוער בגין שימוש קשה בסמים  ל               

  .                 יש כאן בעיות
  , שלשום הגיעו מספר נכבד של הורים להקים סיירת הורים                 

  אין קשר בין .                  מתוך תחושה שיש כאן בעיות אמיתיות
  , לבין העובדה שיש כאן בעיות שצריך להתמודד איתן,                  הרצח המזעזע

  .                 וחייבים לטפל בהן
   אך מה איכפת לי מה קורה -ונדליזם של א אימפריה של סמים או                  אנחנו אמנם ל

   על מנת         – כולנו צריכים להתגייס ולפתור אותם –אם יש כאן בעיות .                   בלוד
  .                 להציל את בני הנוער

   – נושא שבנפשנו  זהו–ר ועדת נוער "תהיה אתה יו,  לראש המועצהאני קורא                 
  אפשר לחלק סמכויות אך אי אפשר ,  קח אחריות אישית.                 יותר חשוב מהרבה דברים אחרים

  .                 לחלק אחריות
   זה לא  פסול שהוא מביע את –אם לחבר מועצה יש תחושה שהיה פה מחדל                  

  .                 תחושתו
  ..מחר אינו כאתמול שכן ה–       השאלה החשובה היא מה אנחנו עושים מחר           

  הלוואי ולא יוודע לנו שזה בן נוער מקצרין או הגולן ואם זה חלילה                      
  מדריכים , ס"מצלמות בביה:  חייבים להתלכד ולתת פתרונות-                 יקרה 

  .                 שיהיו בחוץ
  חייבים לתת תשובות כי לא יתכן שתיק של ילדה יעמוד שעה וחצי והמורה לא                  

  .צריך למנות ועדת בדיקה לחקור את המקרה.                  שאל היכן התלמידה



 

  
  אורי עוזב את הדיון

  
  .ס" סיפר כי זה לא דבר חריג שילדים שוכחים תיקים שלהם בביהיוסי דגן  :בר לב. ש

  .בעיות סמים ואלכוהול הם במינונים נמוכים לעומת כל מקום אחר בארץ                 
  אלא רק לאופן בו הם         , ההיפך, אף אחד לא זלזל בדברים שאורי אמר                 

  .יוסי דגן ועדית קמחי יתראיינו בתקשורתהחלטנו ש .                 נאמרים
   כל תוכנית רצינית .בסיכון                  השקענו משאבים כדי לתת מענה לילדים
  .                 שהוצעה לטיפול בבעיות אושרה על ידנו

  בליווי) אלכוהול, סמים, אלימות(א " הצטרפנו לפרויקט אסלפני שנה                 
   .                 צמוד של משרד החינוך

  .                 בפרויקט מושקעים כספים רבים להתמודדות נכונה
  
  ?  צריך לחשוב גם מה לעשות מחר בבוקר עם המבוגרים החרדים:מאור. י
  
   כל הצוות עומד לרשותם -הייתה תחושה שתהיה הצפה של פניות בבוקר :  מועטי. ר
  .             ולא הייתה הצפה  

  , 106 ומענה כזה קיים דרך מוקד -                חשוב שהתושבים ידעו שיש מענה 
  .י"מנהלת שפ,                כשהפניות הללו מופנות ישירות אלי או לרונית אפרים

  
   פונים אל בעלי -כל התושבים שבמצוקה ורוצים לקבל תשובות  :  בר לב. ש

  .גם אלי,                  תפקידים במועצה באופן ישיר
  
  .ל"מדליק נר נשמה לזכרה של תאיר ראדה ז: הרב לוי' כב
  
  
  

 ןסב-נמימי. ר: הרשמ                


