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פרטיכל ישיבת המועצה ה 7 -במניין לשנת 2016
שהתקיימה ביום 2/8/16
משתתפים:

מר אלי לוי
מר אלון בנדט
גב' רונית דמרי עייאש
עו"ד לימור לוגסי
ד"ר יעל סנה

 ראש המועצה מ"מ ראש המועצה סגנית ראש המועצה חברת מועצה -חברת מועצה

חסרים:

מר תמיר אמר
מר לב בינמן
מר יוסי ניסן
מר נסים פרץ

 חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה -חבר מועצה

נוכחים:

עו"ד חיים שרביט
רו"ח אמיר שרעבי
רו"ח דורית כהן
מר עופר בלומנשטיין
מר דורון אשר
מר שמואל לביא
גב' עדנה זטלאוי
מר עובדיה צבי
גב' ליליאן אדרי
אדר' סלאבן פנוביץ'
גב' בתיה הרפז
מר דני מלכה

 יועץ משפטי משרד רואי חשבון אופיר בוכניק משרד רואי חשבון שכטר מאס קריספל ראש הנהגת דרום ,צופים שבט נופר להבים מבקר המועצה מזכירת המועצה עוזר ראש המועצה גזברית המועצה מהנדס המועצה מנהלת מחלקת חינוך -קב"ט המועצה

על סדר היום:

 .1אישור פרטיכלים:
 .1.1פרטיכל ישיבה .6/16
 .1.2פרטיכל ישיבה א'.16/
 .1.3פרטיכל ישיבה ב'.16/
 .2דווח ראש המועצה.
 .3אישור המלצת ועדת תמיכות.
 .4אישור חוק עזר ללהבים (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה)
התשע"ו ( 2016-תוספת – אישור פתיחת חשבון יעודי להפקדות בגין
חוק זה.
 .5דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת .2015

 .6אישור תב"ר  333סימון כבישים ע"ס  ₪ 125,000במימון ₪ 50,000
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ו ₪ 75,000 -הקרן לעב' פיתוח.
 .7דיון בדו"חות כספיים של תאגידים עירוניים:
 .7.1עידן הנגב – איזור תעסוקה משותף לרהט ,בני שמעון ולהבים
בע"מ.
 .7.2מתנ"ס – מרכז קהילתי להבים.

 ערב טוב ,לא נפגשנו חודשיים אני שמוח לראותכם.מחר יום חמישי אזכרה של הבן של שמוליק במיתר ,מבקש לשחרר את שמוליק
ראשון .לפיכך נדון בדו"ח שלו ראשון ,אח"כ נשחרר את הצופים.

אלי לוי

לסעיף  – 1אישור פרטיכלים
1.1
1.2
1.3

פרטיכל  6/16מאושר
פרטיכל א' 16/מאושר
פרטיכל ב' 16/מאושר

לסעיף  – 2דווח ראש המועצה
אלי לוי

  11מועמדים נגשו למכרז באשל הנשיא ,מתוכם הגיעו רק  5מועמדים לראיוןבועדת הבחינה המורכבת מסמנכ"לית משרד החינוך ,ראש המינהל התיישבותי,
מנהל הכפר ,נציג הסתדרות המורים ונציג ארגון המורים .ששת המועמדים
שלא הגיעו הבינו שהמשחק מכור.
התקבלה החלטה כמעט פה אחד שאף אחד מהמועמדים אינו ראוי ,חוץ מנציג
ארגון המורים שתמך באחד המועמדים.
זה היה ביום א' בשבוע ,באותו שבוע ביום ה' הגיעה פניה להיפגש עם
מועמדת מקרית גת ,בעלת נסיון ניהולי ,התרשמנו מאד בפגישה ודווחתי על כך
למינהל ההתיישבותי .קוראים לה בת חן פלד כהן לקראת סוף אוגוסט נביא
אותה לישיבת ועדת חינוך.
(במועד הועדה קבלו החלטה של מינוי לשנה).
ההצלחה של המנהלת היא ההצלחה שלנו.
אם נצליח להגיע לשיתוף פעולה ושילוב ידיים זה יהיה נפלא!!!
החלטנו שאת פתיחת שנת הלימודים ב 1/9/16 -שעה  09:00נקיים
בחדר המורים באשל הנשיא.

חיים שרביט

 -צריך לומר את האמת ,היה כבר מינוי שאלי פוצץ.

רונית עייאש

 -בסוף ההגיון מנצח!!!

אלי לוי

 עזריאלי – לקראת סוף השבוע יקבלו את היתר הבניה של הביסוס ועב' הקרקעואח"כ ניכנס לאישור הגרמושקה 49 .מעוניינים נרשמו כבר לפרויקט.
יכול להיות שברגע שיגישו את התיקים האלה ,ניאלץ להעסיק תגבור לבדיקת
התיקים.

לסעיף  - 3אישור המלצת ועדת תמיכות
אלי לוי

 -אני לא אשתתף בדיון וגם לא בהצבעה.

עו"ד חיים שרביט  -לפני שקבלנו ההחלטה בקשנו לראות את הטעמים המיוחדים .הבקשה לא
הוגשה בזמן ,על אף שלמעלה מן הצורך מזכירת המועצה פנתה והודיעה על
עליה לאויר.
כדי לשמור על כבודם של כולם ,לא ראינו טעמים מיוחדים באישור זה.
ידי הועדה כבולות ועקרון השוויון היה נפגע אם היינו מחליטים להעניק
תמיכה לאחר המועד הקובע.
המועצה היא הגורם הפוליטי שיכול לשקול לכאן או לכאן.
רונית עייאש

 -כולנו כאן יודעים שבצופים צריכים לתמוך.

אלון בנדט

 מלווה את המועצה כבר  8שנים ,תמיד זה עבד בריטואל קבוע ,השנה קרתהתקלה והתקלה קיימת ,אבל מהעבר השני יש את הילדים .פגיעה בהעברה של
התמיכה תגרום לפגיעה בפעילות ובילדי הצופים.
לנו כחברי המועצה יש אחריות ,מעבר לועדה המקצועית ובתקווה שלא תישנה
התקלה.

החלטה – ברוב קולות ובהימנעות מר אלי לוי אושר להעניק תמיכה לצופים ,בצוע העברת
התמיכה בהנחיית היועץ המשפטי.
עופר בלומנשטיין  -תודה לראש המועצה ,תודה לחברי המועצה ,שבט נופר הינו החזק ביותר
באזור ,השבט קידם ועזר להקים שבטים חדשים.
לסעיף  – 4אישור חוק עזר
אמיר שרעבי

 -המחיר לחיוב עפ"י מ"ר בניה .התעריף שנקבע  3.88למ"ר לשנה.

ליליאן אדרי

 -זה אינו משנה באופן משמעותי את המצב מהיום.

אלי לוי

 -זה כמעט זהה לתשלום היום.

החלטה – פה אחד מאושר חוק עזר ללהבים (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה) התשע"ו.2016-
כמו כן מאושר פתיחת חשבון יעודי להפקדות בגין חוק זה.
לסעיף  – 5דו"ח הממונה על תלונות הציבור
שמואל לביא

 -זהו הדו"ח ,אין הרבה תלונות.

רונית עייאש

 -תלונה ראשונה היתה משעשעת ויפה שלמרות זאת זה נבדק.

אלי לוי

 בכל מקרה על כל תלונה בוחנים את העובדות מול כל הגורמים ואנו משתדליםלתקן.

לסעיף  – 6אישור תב"ר
אלי לוי

 -השנה מסמנים את הכל כולל אבני שפה.

החלטה – פה אחד מאושר תב"ר  333ע"ס .₪ 125,000

לסעיף  – 7דיון בדו"חות כספיים (עידן הנגב ומתנ"ס להבים)
רונית עייאש

 מדוע ירדו הכנסות באזור התעשיה בכ 0.5 -מליון  ₪בין שנת  2013לשנת 2014כשהשוק הוא מתפתח וצומח.

אלי לוי

 ליליאן תביא לכם את התשובה.מתנ"ס אני נותן דגש להנהלה וכלליות.

רונית עייאש

 -שכר גבוה מאוד.

אלי לוי

 -בגלל העסקה רחבה יותר של כח עזר ,מפעילי חוגים.

רונית עייאש

 -קופה ובנקים.

אלי לוי

 היו לי מלחמות עם מנהל המתנ"ס על הענין הזה ,כל שנה צריכים לסגור ביתרתזכות .אמרתי לאבי תפתחו קרן לעבודות פיתוח ותעבירו זאת לפרויקטים
עתידיים.

רונית עייאש

 החלוקה היתה לפי נושאים בביאור .10יהיה מאוד מעניין לראות את מעון היום בהפעלה החדשה.
מענין לראות שחוגי מוסיקה בהפסד.

אלי לוי

 יש בעייה ואגב אישרתי רישום ילדים שאינם מלהבי9ם בשיעור .15%נתאם עמכם ישיבת ועדת חינוך.

הישיבה ננעלה

רשמה :עדנה זטלאוי

על החתום

----------)-(----------אלי לוי
ראש המועצה

---------)-(----------עדנה זטלאוי
מזכירת המועצה

