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  א"בטבת     תשע'   א                                                                                                                    
  2010    בדצמבר      8                                         
  

  2605/                 מספרנו      מה              
  
  

        2020202010101010מניין לשנת מניין לשנת מניין לשנת מניין לשנת   ב  ב  ב  ב10101010    ----       פרטיכל ישיבת המועצה ה       פרטיכל ישיבת המועצה ה       פרטיכל ישיבת המועצה ה       פרטיכל ישיבת המועצה ה                                                                        
            10/10/10/10/12/12/12/128888/    ביוםביוםביוםביום    שהתקיימהשהתקיימהשהתקיימהשהתקיימה                                                                                                                                                                

     
   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :משתתפים  

   חבר מועצה-    לב בינמןמר 
   חבר מועצה-    חיים גלמר       
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב      
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן      
   חבר מועצה-    יעקב שנחהמר       

  
   חבר מועצה-  אופיר אליהואמר   :חסר  
   חבר מועצה-    אלון בנדטמר       
   חבר מועצה-    נסים פרץ מר       

  
  

   יועץ משפטי-    ששון יצחקד "עו  :נוכחים  
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי      
   גזבר המועצה-  בסעאמר סלאמה ד      
   מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב      
     מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה       
  מ מזכיר המועצה" מ-   עדנה זטלאוי' גב      
   מנהלת לשכה -    גב אורי לובל      

  
  ::::אישור פרטיכליםאישור פרטיכליםאישור פרטיכליםאישור פרטיכלים. 1111: : : : על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום  
  2/11/10 מיום 9/2010 פרטיכל ישיבה 1.1      
  16/11/10 מיום 2010/' פרטיכל ישיבה ד1.2      
  29/11/10 מיום 2010/' פרטיכל ישיבה ה1.3      

  
  .דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה. 2222

  
  .רררר""""תיקון תבתיקון תבתיקון תבתיקון תב. 3333
  

  
  

  . במנין10 - פותח הישיבה ה-    אלי לוי
  

        אישור פרטיכליםאישור פרטיכליםאישור פרטיכליםאישור פרטיכלים        ----    1111לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
        

        .... אושר אושר אושר אושר9999/2010/2010/2010/2010 פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה  .1.1

 .... אושר אושר אושר אושר2010201020102010////'''' פרטיכל ישיבה ד פרטיכל ישיבה ד פרטיכל ישיבה ד פרטיכל ישיבה ד----החלטה החלטה החלטה החלטה  .1.2

1.3.         
        

  אני מניחה, נסים פרץיריס חיימי וא, לב בינמן,  התקבלו הערות חברי המועצה יוסי ניסן-  עדנה זטלאוי
  )הקריאה את ההערות. (2010/'  שהן מתייחסות לישיבה ה     
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  . איני זוכר שנאמרו דברים כאלה-    אלי לוי
  

  . נאמרו-  יוסי ניסן
  

  . נראה לי משוכתב-    חיים גל
  

  .גם אם לא נאמרה, עתנו בנושא אנו מבקשים לכלול בפרטיכל זה את ד-  יוסי ניסן
  

  .לא את מה שהיה בדעתכם לומר ולא אמרתם,  פרטיכל הישיבה משקף את מה שנאמר-    אלי לוי
    הערות של יוסי ניסן לפרטיכל לא יופיעו כבקשתו מאחר ולא נאמרו      
  יוסי ניסן קיבל הצעתו של ראש המועצה ולפי בקשתו ,   באותה ישיבה     
  . דברים אלה יאמרו בישיבה זו  של יוסי ניסן     

  
        .... אושר אושר אושר אושר2010201020102010////'''' פרטיכל ישיבה ה פרטיכל ישיבה ה פרטיכל ישיבה ה פרטיכל ישיבה ה––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        
  

          דווח ראש המועצה  דווח ראש המועצה  דווח ראש המועצה  דווח ראש המועצה----    2222לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
        

   פורום ראשי הרשויות שהתכנס בדימונה קיבל החלטה להוציא – נושא המחלף -    אלי לוי
  המדובר  בכל ראשי הרשויות .   פניה לראש הממשלה להוריד החסם של שר התחבורה     
  . י ושני ראשי רשויות ערביות'עמרם קלעג,   למעט רוביק דנילוביץ וצביקה גרינגולד     
  התאחדות סוכני הביטוח ,   גם ארגונים שונים נרתמו לענין כמו אגוד המהנדסים     
  .  ועוד     
  .  המכתב ישלח ומקווה לקדם את הנושא     

  
איריס הנושא הערכות     אך לפי בקשתה של , אני אומר כמה מלים בנוגע לשריפה בכרמל

  .מפני שריפה עולה לדיון
  מאחלים ,  אנשים באסון הכרמל42  כחברי מועצה וכישוב כואבים על מותם של      
  אם נצטרך להתארגן לשיקום הכרמל כל מוסדות החינוך ,   רפואה שלמה לפצועים     
   דברי את. ל לאפשר לטבע לשקם את עצמו"למרות שהמדיניות של הקק,   ישולבו     
  .לצערי זאת האמת,   אמרתי משבת מעל כל במה     
  .  הבאנר הראשון שרץ בטלויזיה היה משפחות להבים מוכנות לארח מפונים     
  :אומר לך,   מאחר ואני התחלתי עם זה ואת רוצה לדעת על ההיערכות     
    מצב הכבאות בכי רע ולא בכדי התפטרתי מהתפקיד והופעתי בועדות שונות      
  .  בכנסת כולל הועדה לבקורת המדינה     
  .ח יש עגלת כיבוי"במחסני מל,   כל הישוב מרושת בהידרנטים לכיבוי אש     
  .א קוראים למכבי אש במקרה של שריפה"  כפי שקוראים למד     
  ס מהרגע "  ביום העצמאות מישהו שפך גחלים לוחשות למיכל האשפה ליד ביה     
  .1942והגיעו עם רכב מודל שנת   דקות 55  ששושן התקשר לקח      
            .ח דני ישלים"  מבחינת מערך מל     

        
  , מטפים מרועננים,  בכל מוסדות החינוך והציבור יש ברז שאמור להגיע לכל מקום-  דני מלכה

  .  מערכות קריאה המתריאות במקרה שריפה     
  עים מענה ראשוני באירו, רכב הסייר,   לשריפות קטנות יש מטפים ברכב בטחון     
  נתן להתגבר מקצה הישוב, כמות זרנוקים גדולה,   קטנים יש לנו כולל חליפות מיוחדות     
  .מעבר לכך רשות הכבאות הם שיכנסו לתת פתרון.    לקצה  האחר     

  
  .אינתיפאדה וזה בהחלט יכול לשמש טרוריסטים,  אני מדברת על מצב שיש מלחמה-  איריס חיימי

  כאן בלהבים אנו צריכים . שבע היתה דליקה-  היה פרסום שגם במשמר הנגב וגם בבאר     
  .להכין תכנית מגירה לקראת אירוע מלחמתי) אלי לוי(  להיות ערוכים מבקשת ממך      

  
  . פקוד העורף הוא זה שמנהל את האירוע-  דני מלכה

  
  . האם יש לנו חומר מדכא בעירה-  איריס חיימי

  
  . ל" הכיצד יהיה לנו כשלמדינה לא היה והיא נדרשה להזמין מחו-    לויאלי 
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  ל"ח ורח"וועדת המל, לנו יש הערכות וציוד.  בעת מלחמה האחריות עוברת לפקוד העורף
  בעופרת יצוקה עמדתי על דעתי .  באמצעות  גורמים מקצועיים משלימים ציוד וצרכים     

  ר מפקוד העורף לפתוח בשתי משמרות בכפוף לכלס וכך קבלנו אישו" לפתוח את ביה
  . הבדיקות הנחוצות על ידיהם

  ב עם כל"על אף שמדובר בארה,  יום31 בקליפורניה נמשכה שריפה גדולה מאוד משך      
  . הציוד שלה     

  
  . יש הבדל בין עיתות חירום ושגרה-    חיים גל

  .  כמו שאמרת כדאי לוודא שיש נוהלים וציוד במחסנים שיענו לנוהלים     
  

  .ח מתרגלים אותנו ומבקרים את תקינות הציוד" במל-    אלי לוי
  

  . וזה נכון לעשות תרגולים ולבדוק את הנסיבות כפעילות מנע כמו פס אש-    חיים גל
  

  .זה לא יעזור בימים שיש רוח',  מ2 קווי אש טובים בימי שגרה בגובה עצים -    אלי לוי
  

  .האם הם מתורגלים במקרה זה,  יש לנו בתי ספר וגני ילדים-   לב בינמן
  

  , י גוף בטחון משרד החינוך ופקוד העורף בנושא שריפות" מתבצעים תרגילים ע-    אלי לוי
  כדי שניתן, ס התקנו מערכת כריזה חדשה"אנחנו בביה. ועוד תרחישים,   רעידת אדמה     
  .  יהיה לדבר ממקרופון נייד     
  .אבל תעודת ביטוח איני יכול להתחייב עליה,   אנו יודעים מה לעשות     

  
  . מבקש להשתתף באחד התרגילים האלה-   לב בינמן

  
  ל מחוז הדרום וכלל את  התרגיל האחרון שבצענו כאן בבית הספר היה מודל לכ-    אלי לוי

  .  כל התרחישים     
  ממונה הבטיחות שלנו אם לא ,   מערכות הכיבוי במוסדות החינוך עוברים בקרה     
  .אישורו עובר למשרד החינוך, לא פותחים בית ספר,   נותן אישור     

  
  . נוהלי התרחישים שלנו מופץ לכל הרשויות כדוגמא ממנה ניתן ללמוד-  דני מלכה

  .  בכל שנה מעבירים חוברת הדרכה ותדריך בצוע     
  

        רררר"""" תיקון תב תיקון תב תיקון תב תיקון תב----    3333לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
  

  קיים מימון משרד₪  אלף 53 על סך 257ר "בתב.  צרפנו מכתב להזמנה מדובר בטעות סופר-  סלאמה דעאבס
   נפלה טעות סופר ונרשם סך 5/10/10בישיבת המועצה מיום .  24,120₪  התחבורה בסך      

  .אישורנו זה יתקן טעות סופר זו. השתתפות משרד התחבורה ₪ 24,120 במקום 26,120  
  

        .... ₪ ₪ ₪ 24,12024,12024,12024,120₪ר מאושר והשתתפות משרד התחבורה עומדת על ר מאושר והשתתפות משרד התחבורה עומדת על ר מאושר והשתתפות משרד התחבורה עומדת על ר מאושר והשתתפות משרד התחבורה עומדת על """" תיקון התב תיקון התב תיקון התב תיקון התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        
        

        :::: דבריו של יוסי ניסן דבריו של יוסי ניסן דבריו של יוסי ניסן דבריו של יוסי ניסן––––לסעיף שונות לסעיף שונות לסעיף שונות לסעיף שונות 
        

  בישיבותיה על הצבת מצלמות בכל ר ועדת ביטחון שדנה"שמח שלאחר שנתיים שאני משמש כיו  -ניסן יוסי 
  , ט מר דני מלכה שמגיעה לו מילה טובה על המאמץ"הקב הישוב כחלק ממערך הביטחון יחד עם       

  ח לשנת" ש 500,000 -הפעולה ועם כך הסכים גם ראש המועצה לתקצב את הפרויקט ב על שיתוף  
  2011.   

  ₪  מיליון1.2 -נאמד בכ עלות הצבת כל המצלמות בכדי לייצר סגירה היקפית ופנימית מושלמת  
  . אך זוהי התחלה חשובה 

  
  ההצבעה על התקציב עד אפשר לדחות, אם נושא השקיפות חשוב לחברי המועצה לא מאוחר   
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  -נצביע בעד התקציב אפשר לאשר התקציב עד ה  אשר נקבל את כל התשובות ובכדי שגם אנו 
  . השנים האחרונות10 -כמו שקרה בכל שנה ב  ללא שום בעיה31.12  

  
  שאינה מקבלת ס אין ניהול כספי תקין ולמועצה אסור להעביר כסף לעמותה"למתנ  
  . אישור על מנהל תקין 

  
  ,יעלה על הדעת לא לבצע הסעות ח מפני שהרי לא" מיליון ש1.15התקציב הינו בגרעון מובנה של   
  .הכנסת  הטמנת אשפה או הפסקת החשמל בבתי 

  
  

  
  

  . מודה לכם ונועל הישיבה-    אלי לוי
  
  
  
  עדנה זטלאוי: רשמה                 

  
  
  


