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  ע"           תשח    בתשרי"כ                                                                                                                

  2010  באוקטובר            6                                        
  

  2561/            מספרנו             מה                
  

        2020202010101010מניין לשנת מניין לשנת מניין לשנת מניין לשנת   ב  ב  ב  ב8888    ----       פרטיכל ישיבת המועצה ה       פרטיכל ישיבת המועצה ה       פרטיכל ישיבת המועצה ה       פרטיכל ישיבת המועצה ה                                                                        
      10/10/10/10/10/10/10/105555/    ביוםביוםביוםביום    שהתקיימהשהתקיימהשהתקיימהשהתקיימה                                                                                                                                                                

     
   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :משתתפים  

   חבר מועצה-    חיים גלמר 
   חבר מועצה-    אלון בנדטמר       
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב      
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן      
   חבר מועצה-    נסים פרץ מר       
   חבר מועצה-    יעקב שנחהמר       

  
   חבר מועצה-  אופיר אליהואמר     :יםחסר  

   חבר מועצה-    לב בינמןמר 
  

   יועץ משפטי-     יצחקששוןד "עו   :נוכחים  
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי      
   גזבר המועצה-  בסעאמר סלאמה ד      
     מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה       
  מ מזכיר המועצה" מ-   עדנה זטלאוי' גב      

  
        ....7777/09/09/09/09/10/10/10/10 מיום  מיום  מיום  מיום 7777/10/10/10/10אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה . . . . 1111        ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום

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

        
        ....דווח ועדת איכות הסביבהדווח ועדת איכות הסביבהדווח ועדת איכות הסביבהדווח ועדת איכות הסביבה. . . . 3333                        

        
        ....2011201120112011אישור תמיכות לשנת אישור תמיכות לשנת אישור תמיכות לשנת אישור תמיכות לשנת . . . . 4444                        

        
        ....30303030/06/06/06/06/10/10/10/10ח כספי ליום ח כספי ליום ח כספי ליום ח כספי ליום """"דיון בדודיון בדודיון בדודיון בדו. . . . 5555                        

        
        ::::ריםריםריםרים""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב. . . . 6666                        

  
        מהקרן מהקרן מהקרן מהקרן  ₪  ₪  ₪  ₪ 165,000165,000165,000165,000 החלפת שרת למחשב המועצה על סך  החלפת שרת למחשב המועצה על סך  החלפת שרת למחשב המועצה על סך  החלפת שרת למחשב המועצה על סך 255255255255ר ר ר ר """"תבתבתבתב.  .  .  .  6.16.16.16.1                                        

        . . . . לעבודות פיתוחלעבודות פיתוחלעבודות פיתוחלעבודות פיתוח
        

  , השרת הישן היה קטן מלהכיל את כמות המידע שהצטברה
  .לא ניתן היה לשדרג אותו והתנהל באיטיות ובסופו של דבר הוא קרס

  
פעולה זו יצאה מהתקציב הרגיל ולאחר הדיון בועדת כספים מועברת לאישורכם 

  .ר"כתב
  

        ואה ואה ואה ואה במימון הלבמימון הלבמימון הלבמימון הל ₪  ₪  ₪  ₪ 1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000 קרן לעבודות שיקום צנרת על סך  קרן לעבודות שיקום צנרת על סך  קרן לעבודות שיקום צנרת על סך  קרן לעבודות שיקום צנרת על סך 256256256256ר ר ר ר """"תבתבתבתב.  .  .  .  6.26.26.26.2                
        .... בפרעון חודשי בפרעון חודשי בפרעון חודשי בפרעון חודשי2222%%%% שנים ובריבית של  שנים ובריבית של  שנים ובריבית של  שנים ובריבית של 10101010----מבנק הפועלים למבנק הפועלים למבנק הפועלים למבנק הפועלים ל

        
  ,  ₪ 1,000,000-וצפי ל ₪ 500,000קרן זו יצרה גרעון בתקציב הרגיל בסך 

  ). ב"מצ(נדון בועדת כספים 
במידה וניאלץ להיכנס לתאגיד , 7/10כמו כן בהמשך לדבריו של הגזבר מישיבה 

  .מים נוכל לממש את ההלואה
  

        מענה לשאילתותמענה לשאילתותמענה לשאילתותמענה לשאילתות. . . . 7777                        
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  .הסדרי תנועה, ר נוסף"רים תב" אנו מבקשים לאשר במסגרת אישורי התב-    אלי לוי  
  

        10/10/10/10/09/09/09/097777/ מיום  מיום  מיום  מיום 10/10/10/107777/ פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  אישור אישור אישור אישור----    1111לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
        

        .... הפרטיכל אושר הפרטיכל אושר הפרטיכל אושר הפרטיכל אושר––––החלטה החלטה החלטה החלטה         
  

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

  ,גם קונדיטוריה כמעט ונחתם עימם הסכם,  מברכים את פתיחת בית המרקחת והמסעדה-    אלי לוי  
  גם תוספת בארנונה. ר לאינטל" מ2,600 -של המרכז המסחרי כ'   קבלנו תרשים לקומה ב       
    וגם מחמאה על כך שמצאו אותנו מתאימים לצרכיהם שלא לדבר על כך שילדינו יוכלו       
  .  להשתלב בתעסוקה       

  
          

  
         דווח ועדת איכות הסביבה דווח ועדת איכות הסביבה דווח ועדת איכות הסביבה דווח ועדת איכות הסביבה----    3333לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   

        
  . בקשתי לדחות לישיבה הבאה-    אלי לוי  

  
    
        2011201120112011 אישור תמיכות לשנת  אישור תמיכות לשנת  אישור תמיכות לשנת  אישור תמיכות לשנת ----    4444לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   

        
   ועדת התמיכות מכינה מדי שנה התבחינים לתמיכות לשנה הבאה ומעלה לאישור-  עדנה זטלאוי  

  נים וגם הבקשות הוגשובמהלך השנה לא הועלו הערות כלשהן באשר לתבחי.   המועצה       
  לפיכך מומלץ לאשר . דבר המרמז על כך שהמסמך אינו ברור,   ללא שאלות או הבהרות       

  .2010 במתכונת התבחינים לשנת 2011  תבחינים לשנת 
  

        ....2011201120112011 מליאת המועצה אישרה את התבחינים לשנת  מליאת המועצה אישרה את התבחינים לשנת  מליאת המועצה אישרה את התבחינים לשנת  מליאת המועצה אישרה את התבחינים לשנת ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

        10/10/10/10/06/06/06/0630303030/ח כספי ליום ח כספי ליום ח כספי ליום ח כספי ליום """" דיון בדו דיון בדו דיון בדו דיון בדו----    5555לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   
        

  נוצר גרעון חריג ביחס . ר הועדה והן עם הועדה"ח זה הן עם יו" קיימנו דיונים על דו-  סלאמה דעאבס  
  , מפורטות בפרטיכל ישיבת ועדת כספים, דנו בנסיבות שגרמו לכך,   לשנים קודמות

  תשולם גדול מאוד , הכנסות נמוכות ממים:   בעקרון קרטון בהכנסות והוצאות חריגות
  .החלפה השרתים במועצה, ה קטנים מהצפיתשלומי ארנונ,   לרשות המים

   פעולות חד פעמיות אשר אינן צריכות להיות בתקציב 2010  נטרלנו מתוך פעילות 
  .  הרגיל אלא בתקציב הפיתוח

    מלבד הנושאים שהועלו לא היו חריגות נוספות מקווה שבמחצית השניה נתכנס 
  .  ונעמוד על התקציב שתקנו
  .2011 -ל  תהיינה פעולות שתידחנה 

  
  .כמוטיב חירום,  אני רואה בנושא המים שהיה חלק ניכר מגורם החריגה בתקציב-   חיים גל

  
  לקוב וישנן רשויות שלא יכלו  ₪ 2 מי שלא מצטרף לתאגיד משלם קנס של -    אלי לוי

  .  לעמוד בכך והצטרפו לתאגיד
  

  .חיתוך אגרסיבי לרוחב מכאן צריך להיכנס למשהו דרסטי ו-   חיים גל
  הניסוח בהזמנה נותן כזו פרשנות שהמועצה פתוחה לנושא,   יש לי הערה מסוימת

  .  הצטרפות לתאגיד
  

  . לא זו הכוונה-  יעקב שנחה
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  . נשארו נושאים פתוחים בועדת כספים-  יוסי ניסן

  .ן שהמועצה רכשה יותר קובים ואילו התושבים צרכו פחות  כיצד יתכ
  

  י מערכת המדים" יפתר ע2009 בשנה 20%,  הסוגיה שמעלה אותה יוסי נושא הפחת-  סלאמה דעאבס
  .  החדשה     

  אך מאחר והחודש שחלף היה מרובה בחגים וחופשות , אני אכן הודעתי שאבחן את הענין
  . אעביר לכם את התייחסותיאני, וזמינות העובדים היתה בעייתית

  
  קווים שהתקינו סיכום עם פקסגולד בכל ה,  נזילות סמויות וגניבות מים-    אלי לוי

  החברה תכניס צוות לבדיקת ,  שנה שיש נזילה ברוכבים המכנייס20  לפני 
  .  נזילות סמויות

  כמובן , ו  אתמול ראיתי קומנדקר צבאי נכנס לישוב בקשתי מהסייר שיעקוב אחרי
  .  שהוא התכוון להתחבר להידרנט

  תאמדו. לקוב בשל אי הצטרפותנו לתאגיד ₪ 2 -  אף אחד לא צפה את הקנס של ה
  ,  קוב לערך אם לא יותר200,000 -  בעצמכם בכמה זה מסתכם כשאנו רוכשים כ

  ) מדי המים הממוחשבים(  מקווה שעד סוף השנה לאחר שהמערכת תוטמע 
  .3-4%היעד שלנו להגיע לפחת בשיעור .   ונלמד את הלקחים

  
  . אנחנו ממתינים לתשובה כמו גם נושא ההבראה-  יוסי ניסן

  
  .6/10 - ב–ח וההוראה יצאה " אלש170 - בנוגע להבראה כ-  סלאמה דעאבס

  
        ריםריםריםרים"""" אישור תב אישור תב אישור תב אישור תב––––    6666לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

        
            .רן  לעבודות פיתוחמהק ₪ 165,000 החלפת שרת למחשב המועצה על סך 255ר "תב  .   6.1
  

 

        ....רררר""""תבתבתבתבהההה פה אחד אישרה המועצה  פה אחד אישרה המועצה  פה אחד אישרה המועצה  פה אחד אישרה המועצה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה   
  

   שנים10-במימון הלואה מבנק הפועלים ל ₪ 1,000,000 קרן לעבודות שיקום צנרת על סך 256ר "תב  . 6.2
   בפרעון חודשי2%ובריבית של    

  
  

        .... וההלואה וההלואה וההלואה וההלואהרררר"""" פה אחד אישרה המועצה התב פה אחד אישרה המועצה התב פה אחד אישרה המועצה התב פה אחד אישרה המועצה התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

  :במימון ₪ 53,000 סימון והתקני בטיחות על סך 257ר "תב  . 6.3
  ח" ש26,120משרד התחבורה         
  ח" ש26,880קרן לעבודות פתוח     

  
        ....רררר"""" פה אחד אישרה המועצה את התב פה אחד אישרה המועצה את התב פה אחד אישרה המועצה את התב פה אחד אישרה המועצה את התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

  
         מענה לשאילתות מענה לשאילתות מענה לשאילתות מענה לשאילתות----    7777לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

        
  :ונסיפ פרץלב בינמן , איריס חיימי,  שאילתא של יוסי ניסן-   אלי לוי 

על כן לא , בדבר ניהול תקיןת ס אין אישור רשם העמותו" על פי הידוע לנו למתנ- ס להבים"מתנ" 
  :ניתן לקבל תקציבים ממשרדי ממשלה וכו

  .כיצד הגענו למצב זה. א
  .איך מתמודדים עם הפסדי המימון. ב
  .ס והשירות לתושבים"מה ההשלכות על תפקוד המתנ. ג
למרות בקשות רשם , תקין המהווה מנהל בלתי,  שנים10 -חירות מזה כס לא נערכו ב"במתנ. ד

אנא לזמן את כל חברי . ותקציבי המועצה עוברים באופן שוטףת העמותות עדיין לא נערכו בחירו
  "ס לישיבה בכדי לשמוע מהם מדוע הגענו עד הלום"המתנ הנהלת
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  ס להבים מקבל את כל התקציבים המגיעים לו ממשרדי הממשלה ישנם" מתנ-    אלי לוי

  .  תקציבים שמגיעים למועצה    
  

  .  לעמותת הספורט אישור מינהל תקין    
  ס עדיין לא הושלם רישום ברשם העמותות אין ניהול תקין משום שאני"  למתנ    
  . המועצהזוהי סמכותו של ראש. ס"  מתעתד למינוי נציגי התושבים למתנ    
  .ס"ס עומד להיכנס ואז נמסד את הנהלת המתנ"  מנהל מתנ    

  
  .המתנסים גם ללא מנהל' ס מתנהל  ונותן שירותים לאוכלוסיה תחת החב"  המתנ    

  
  . שנים3 העמותה צריכה להיבחר כל -  נסים פרץ

  
  ? בתקופתך ערכת בחירות-    אלי לוי

  
  .ענית על השאלהלא . ר גולד"גם מימון וגם ד,  בודאי-  נסים פרץ

  
  . אלה נבחרו בתקופתו של ויצמן-    אלי לוי

  .תעלו שאילתא אחרת,   זו התשובה
  

  :נסים פרץלב בינמן ואיריס חיימי ,   שאילתא של יוסי ניסן    

  -הנסיעה לאיטליה "      
  ?מיהם שמות הילדים ושמות משפחה שנסעו. א                
  ?כיצד גויסו למשימה. ב                
  ?כמה זה עלה לנו? מי מימן את הכרטיסים. ג               
  ?וחמשת המלווים) 7?( נוער-מי החליט על הרכב המשלחת. ד                
  דהיינו (המועצה ל על חשבון"לחוע אנו שומעים שיש עוד חברי מועצה המתעתדים לנסו. ה                

  "?כלל חברי המועצה  לא מודעים על כךמדוע) התושבים
  
  

  המגמה  לצרף עובד מועצה .   משלחות יוצאות דרך ועדה שקובעת ובוחנת את המועמדים    
  כל עובד מבצע כאן מספר משימות והיכן שניתן. לכל משלחת יהיה תפקידו אשר יהיה

  .להוקיר זאת נעשה זאת
  .  תלמידים נוסעים על חשבונם

  .ח המועצה"  עובדי המועצה ע
  .ח המארחים"  האירוח ע

  
  . מה העלות-  יוסי ניסן

  
  . תשאל את הגזבר-    אלי לוי

  :איריס חיימי  שאילתא של     

  .בימים אלה מגיעות תוצאות בחינות הבגרות ממשרד החינוך וכל בית ספר מעבד נתונים אלה" 
 .של הנשיא בכלל ושל תלמידי להבים בפרטברצוני לדעת מה אחוז הזכאות של תיכון א

  "ן לציוני הבחינה של תלמידי להבים כמו כן אבקש לדעת מהו הפער בין ציוני המג        
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  , אם היום מגיעים הנתונים ובימים אלה מעבדים זאת סביר להניח שזה נמצא כרגע בעיבוד
  :ט"אבל אני אביא נתוני שנה קודמת תשס

  .63.7% םכלל תלמידי
  . זכאים לתעודת בגרות77%-76%תלמידי להבים 

  ..לשם כך יש לבודד ילד ילד,  הנתון אינו בידנו–הפער בין ציוני המגן לבין ציוני הבחינה 

   אני עקבתי אחרי זה ילדים טובים מקבלים ציון נמוך יותר כדי לשמור לתלמידים -  איריס חיימי  
  .  החלשים יותר  ציונים גבוהים יותר      

  
  . המטרה בשאלה שלי היא לשפר ולהעלות את השיעור-  איריס חיימי  

  
  אך אז,  ישנם תלמידים שחוסמים את התעודה ומשפרים לאחר השירות הצבא-    אלי לוי  
  .  הזכאות שלהם אינה נרשמת באשל      
  כמו, יים בנושאים אלה ולהבים בין המובילותס מפרסמים נתונים ארצ"  מכון אדווה והלמ      
  .86%  בכניסה לאוניברסיטאות במבחני הסף להבים עומדת על       

  
   מבקשת לקרוא לחיילים ולתת להם תגבורים דבר שני לתת להם שירות של -  איריס חיימי  
  .  פסיכומטרי      

  
  . לדיון בועדת חינוך-    אלי לוי  

  .של האיזור הציבורי הממוקם בין רחוב ביצנית לבריכה יתוחפוכנית הברצוני לדעת מה היא ת"
  "?מתי מתוכנן להוציא תוכנית זו אל הפועל 

  . שנים כפי שהוא24ורדית יש שטח שעומד , בין כוכבן לזמיר, אני גר ברחוב כוכבן
  

  .במכרז שיוצא כעת הולכים לפתח את האזור שם ולהכפיל את מגרשי החניה
  

הרי את מעלה שאילתא זו רק בגלל שאת . שר לבדוק במחלקת ההנדסהנושאים אלה אפ
  .גרה שם

  
  

  .נועל את הישיבה
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  

        
  
  
  
  


