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        2012012012011111  במניין לשנת   במניין לשנת   במניין לשנת   במניין לשנת 4444    ----        פרטיכל ישיבת המועצה ה        פרטיכל ישיבת המועצה ה        פרטיכל ישיבת המועצה ה        פרטיכל ישיבת המועצה ה                                                                            
  1111/201/201/201/2014444/0/0/0/05555    ביוםביוםביוםביום    שהתקיימהשהתקיימהשהתקיימהשהתקיימה                                                                                                                                                                        

     
  

         ראש המועצה ראש המועצה ראש המועצה ראש המועצה----                מר אלי לוימר אלי לוימר אלי לוימר אלי לוי  :משתתפים    
         חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה----                מר אלון בנדטמר אלון בנדטמר אלון בנדטמר אלון בנדט                                

         חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה----                מר חיים גלמר חיים גלמר חיים גלמר חיים גל
         חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה----                מר יוסי ניסןמר יוסי ניסןמר יוסי ניסןמר יוסי ניסן                                
         חבר מועצה  חבר מועצה  חבר מועצה  חבר מועצה ----                ב שנחהב שנחהב שנחהב שנחהמר יעקמר יעקמר יעקמר יעק                                

  
         חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה----        מר אופיר אליהואמר אופיר אליהואמר אופיר אליהואמר אופיר אליהוא         : חסרים    
         חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה----                מר לב בינמןמר לב בינמןמר לב בינמןמר לב בינמן                                
         חברת מועצה חברת מועצה חברת מועצה חברת מועצה----                איריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימי' ' ' ' גבגבגבגב                                
         חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה----                מר נסים פרץ מר נסים פרץ מר נסים פרץ מר נסים פרץ                                 

  
         יועץ משפטי יועץ משפטי יועץ משפטי יועץ משפטי----        ד יצחק ששון ד יצחק ששון ד יצחק ששון ד יצחק ששון """"עועועועו   :נוכחים    
        יועצת משפטיתיועצת משפטיתיועצת משפטיתיועצת משפטית    ----                ד שגית ביתןד שגית ביתןד שגית ביתןד שגית ביתן""""עועועועו    
        המועצההמועצההמועצההמועצה מבקר  מבקר  מבקר  מבקר ----             לביא לביא לביא לביאאלאלאלאלמר שמומר שמומר שמומר שמו                                

         גזבר המועצה גזבר המועצה גזבר המועצה גזבר המועצה----        מר סלאמה דעאבסמר סלאמה דעאבסמר סלאמה דעאבסמר סלאמה דעאבס
         עוזר ראש המועצה עוזר ראש המועצה עוזר ראש המועצה עוזר ראש המועצה----                מר עובדיה צבימר עובדיה צבימר עובדיה צבימר עובדיה צבי                                
                 מנהלת מחלקת חינוך מנהלת מחלקת חינוך מנהלת מחלקת חינוך מנהלת מחלקת חינוך----                בתיה הרפזבתיה הרפזבתיה הרפזבתיה הרפז' ' ' ' גבגבגבגב                                
         מהנדסת המועצה מהנדסת המועצה מהנדסת המועצה מהנדסת המועצה----                חנה חרמשחנה חרמשחנה חרמשחנה חרמש' ' ' ' גבגבגבגב                                
         מנהלת הלשכה מנהלת הלשכה מנהלת הלשכה מנהלת הלשכה----                אורי לובלאורי לובלאורי לובלאורי לובל' ' ' ' גבגבגבגב                                
        ט המועצהט המועצהט המועצהט המועצה"""" קב קב קב קב----                מר דני מלכה מר דני מלכה מר דני מלכה מר דני מלכה                                 
        מ מזכיר המועצהמ מזכיר המועצהמ מזכיר המועצהמ מזכיר המועצה"""" מ מ מ מ----            עדנה זטלאויעדנה זטלאויעדנה זטלאויעדנה זטלאוי' ' ' ' גבגבגבגב                                

        
        
        

        ....1111/03/03/03/03/11/11/11/11 מיום  מיום  מיום  מיום 3333/11/11/11/11אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה . . . . 1111        : : : : על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום        

        ....2010201020102010דווח ראש המועצה וקובץ החלטות מליאה לשנת דווח ראש המועצה וקובץ החלטות מליאה לשנת דווח ראש המועצה וקובץ החלטות מליאה לשנת דווח ראש המועצה וקובץ החלטות מליאה לשנת . . . . 2222                

        :::: בנוגע לרחוב זמיר בנוגע לרחוב זמיר בנוגע לרחוב זמיר בנוגע לרחוב זמיר3333/11/11/11/11/09/09/09/09 מיום  מיום  מיום  מיום 8888/09/09/09/09' ' ' '  ביטול החלטת מליאה מישיבה מס ביטול החלטת מליאה מישיבה מס ביטול החלטת מליאה מישיבה מס ביטול החלטת מליאה מישיבה מס....3333                
        מליאת המועצה החליטה לבחור בחלופה המסודרת ביותר מבין החלופות מליאת המועצה החליטה לבחור בחלופה המסודרת ביותר מבין החלופות מליאת המועצה החליטה לבחור בחלופה המסודרת ביותר מבין החלופות מליאת המועצה החליטה לבחור בחלופה המסודרת ביותר מבין החלופות     "    "    "    "                
        ....""""והיא שינוי המספרים בכל הצד האי זוגי ברחוב זמירוהיא שינוי המספרים בכל הצד האי זוגי ברחוב זמירוהיא שינוי המספרים בכל הצד האי זוגי ברחוב זמירוהיא שינוי המספרים בכל הצד האי זוגי ברחוב זמיר   שהוצגו    שהוצגו    שהוצגו    שהוצגו                 

        ::::ריםריםריםרים""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב. . . . 4444                

 מהקרןמהקרןמהקרןמהקרן₪ ₪ ₪ ₪  אלף  אלף  אלף  אלף 110110110110ס ס ס ס """" חיבור חשמל לככר ויצמן ע חיבור חשמל לככר ויצמן ע חיבור חשמל לככר ויצמן ע חיבור חשמל לככר ויצמן ע261261261261ר ר ר ר """"אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב. . . . 4.14.14.14.1                                

        ....         לעבודות פתוח         לעבודות פתוח         לעבודות פתוח         לעבודות פתוח                    
        :::: עדכון לאישור המועצה עדכון לאישור המועצה עדכון לאישור המועצה עדכון לאישור המועצה---- מגרש גלגיליות  מגרש גלגיליות  מגרש גלגיליות  מגרש גלגיליות ––––    233233233233ר ר ר ר """"תבתבתבתב. . . . 4.24.24.24.2                            

         ₪ ₪ ₪ 602,182602,182602,182602,182₪ס ס ס ס """" ע ע ע ע2252225222522252/09/09/09/09 אחד מס  אחד מס  אחד מס  אחד מס         אוחדו מענקי מפעל הפיס למענק        אוחדו מענקי מפעל הפיס למענק        אוחדו מענקי מפעל הפיס למענק        אוחדו מענקי מפעל הפיס למענק        
         ₪ ₪ ₪ 224,000224,000224,000224,000₪ס ס ס ס """"   ע   ע   ע   ע                                                                                                    2011201120112011        השתתפות הפיס ממענק         השתתפות הפיס ממענק         השתתפות הפיס ממענק         השתתפות הפיס ממענק         
   ₪  ₪  ₪  51,00051,00051,00051,000₪ס ס ס ס """" ע ע ע ע                                                                        השתתפות קיימת מקרן עבודות פיתוח        השתתפות קיימת מקרן עבודות פיתוח        השתתפות קיימת מקרן עבודות פיתוח        השתתפות קיימת מקרן עבודות פיתוח        

         ₪ ₪ ₪ 877,182877,182877,182877,182₪ס ס ס ס """"עעעע                                                                                                                                                                    ר ר ר ר """"כ היקף התבכ היקף התבכ היקף התבכ היקף התב""""סהסהסהסה                                        
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        11/11/11/11/03/03/03/031111/ מיום  מיום  מיום  מיום 11/11/11/113333/ אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה ----            1111לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף         
        
        

   אני שאלתי האם יש גובה סכום מינימלי אתו יוצאים3לסעיף : "  הערה של לב בינמן-  עדנה זטלאוי  
  ".₪נדמה לי מעל חמישים ושש אלף ,   למכרז וראש המועצה ענה         

  
  . 66,700₪ ממכרז עד  כמו כן נשלח לחברי המועצה עדכון על פטור         

  
  

  ....פרטיכל הישיבה אושר עם ההערהפרטיכל הישיבה אושר עם ההערהפרטיכל הישיבה אושר עם ההערהפרטיכל הישיבה אושר עם ההערה    ––––החלטה החלטה החלטה החלטה         
  
  

        2010201020102010 דווח ראש המועצה וקובץ החלטות מליאה לשנת  דווח ראש המועצה וקובץ החלטות מליאה לשנת  דווח ראש המועצה וקובץ החלטות מליאה לשנת  דווח ראש המועצה וקובץ החלטות מליאה לשנת ----            2222לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   
        

   אנו,עם סגירת המשרדים,'  בכל יום ה. בענין המחלף ממשיכים להיאבק-    אלי לוי  
  .  יוצאים לצומת        

  
  .ם את אוזניו ויש להגיע אליו ולשנות את דעתו ואטעל שר התחבורה מישהו השפיע -  יעקב שנחה  

  
  . בשבוע הבא מתקיימת ישיבה אצל ראש הממשלה בהשתתפותו-    אלי לוי  

  
  החנייה המיועדת למועדון החברים והספורטק  הקבלן נכנס היום לעבודות ההרחבה של         

  . בעבודה זו כלולים אתרים נוספים.ביצנית ובין ורדית לזמיר כולל פיתוח           
  

  , ₪ מליון 1.5בסך כולל ' בשלב בל ביער מדיניות גרמניה "  קבלן נוסף הינו זכיין קק        
  בעבודה ₪  אלף 200 כזכור לכם אישרנו במועצה השתתפות .כולל גשרים מחברים          
  .₪ מליון 3  כוללת של         
  חורי הבתים הנמצאים בצד היער מרחוב ברקן  שלב זה יפתח את כל השטח הציבורי מא        

  .  ועד רקפת         
  

  . במשרדי המועצה18:30 בשעה 12/04/11'    הרמת כוסית לקראת פסח ביום ג        
  

  . מונחים לפניכם2011 לשנת 1-2 ישיבות   פרטיכלים ועדת ההנחות        
        
  .לעיונכם, 2010ה לשנת קובץ החלטות המועצמונח לפניכם , כפי שאנו נוהגים מדי שנה          

  
  

         בנוגע לרחוב זמיר בנוגע לרחוב זמיר בנוגע לרחוב זמיר בנוגע לרחוב זמיר09/09/09/09/11/11/11/113333/ מיום  מיום  מיום  מיום 09/09/09/098888/' ' ' ' ביטול החלטת מליאה מישיבה מסביטול החלטת מליאה מישיבה מסביטול החלטת מליאה מישיבה מסביטול החלטת מליאה מישיבה מס    ----            3333לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   
        

   התזוזה היתה. חשבנו כולנו שאנו מבצעים את הטוב ביותר עבור הרחוב-    אלי לוי  
  .א מהמספרים האי זוגיים" מספרים לכ8 -  ב        
  .מפתחים רגש למספר אנשים ,  הבטחנו לעשות חשיבה נוספת        
  למספר כבר'   יתווסף א, בגב השכונה,זמיר בכניסה'  הבתים שיבנו ברח4-ל          
  .'א8', א6', א4', א2:   קיים        

  .ניצבים אחד מול השני' א2- ו2שני הבתים בעלי המספרים :   במצב זה לדוגמא      
  

  ותוותהום הבין ישיבת המועצה אז ועד הילפי הבנתי ממהנדסת המועצה  -    חיים גל  
  . אני מציע להציף זאת בפני דיירי הרחוב. שיטה                      

  
  .הינה אפקטיביתעל ידי ראש המועצה  ההצעה המועלית -  יעקב שנחה  
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  . אני חושב שההצעה היא טובה-   אלון בנדט  
  

        
 בנוגע לרחוב  בנוגע לרחוב  בנוגע לרחוב  בנוגע לרחוב 3333/11/11/11/11/09/09/09/09 מיום  מיום  מיום  מיום 8888/09/09/09/09' ' ' ' מישיבה מסמישיבה מסמישיבה מסמישיבה מס מליאת המועצה אישרה פה אחד ביטול החלטתהמליאת המועצה אישרה פה אחד ביטול החלטתהמליאת המועצה אישרה פה אחד ביטול החלטתהמליאת המועצה אישרה פה אחד ביטול החלטתה    ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

שהוצגו והיא שינוי שהוצגו והיא שינוי שהוצגו והיא שינוי שהוצגו והיא שינוי     מליאת המועצה החליטה לבחור בחלופה המסודרת ביותר מבין החלופות מליאת המועצה החליטה לבחור בחלופה המסודרת ביותר מבין החלופות מליאת המועצה החליטה לבחור בחלופה המסודרת ביותר מבין החלופות מליאת המועצה החליטה לבחור בחלופה המסודרת ביותר מבין החלופות  " " " "    ::::זמירזמירזמירזמיר
למספרים זוגיים למספרים זוגיים למספרים זוגיים למספרים זוגיים ' ' ' '  ואישרה ההצעה שהועלתה לפיה תתווסף האות א ואישרה ההצעה שהועלתה לפיה תתווסף האות א ואישרה ההצעה שהועלתה לפיה תתווסף האות א ואישרה ההצעה שהועלתה לפיה תתווסף האות א""""המספרים בכל הצד האי זוגי ברחוב זמירהמספרים בכל הצד האי זוגי ברחוב זמירהמספרים בכל הצד האי זוגי ברחוב זמירהמספרים בכל הצד האי זוגי ברחוב זמיר

  . . . . ''''אאאא8888', ', ', ', אאאא6666', ', ', ', אאאא4444', ', ', ', אאאא2222קיימים כבר קיימים כבר קיימים כבר קיימים כבר 
  
  
        יםיםיםיםרררר""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב    ----            4444לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף    

        
        ....מהקרן לעבודות פתוחמהקרן לעבודות פתוחמהקרן לעבודות פתוחמהקרן לעבודות פתוח₪ ₪ ₪ ₪  אלף  אלף  אלף  אלף 110110110110ס ס ס ס """" חיבור חשמל לככר ויצמן ע חיבור חשמל לככר ויצמן ע חיבור חשמל לככר ויצמן ע חיבור חשמל לככר ויצמן ע261261261261ר ר ר ר """"אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב. . . . 4.14.14.14.1    

        
   גבוה בככר ויצמן כתוצאה מכך נדרשנו להגדיל'לטאז הולכים לעשות ארון חשמל עם וו-  אלי לוי   
  .את כניסת החשמל בכניסה לורדית           

  
  .אה שהסכום יהיה קטן יותר אופקי וכנר  בבדיקה שעשינו לא צריך קידוח          

  
        ....רררר""""התבהתבהתבהתבמליאת המועצה אישרה את מליאת המועצה אישרה את מליאת המועצה אישרה את מליאת המועצה אישרה את     ––––החלטה החלטה החלטה החלטה   

  
        :::: עדכון לאישור המועצה עדכון לאישור המועצה עדכון לאישור המועצה עדכון לאישור המועצה---- מגרש גלגיליות  מגרש גלגיליות  מגרש גלגיליות  מגרש גלגיליות ––––    233233233233ר ר ר ר """"תבתבתבתב. . . . 4.24.24.24.2    

        
        ::::רררר"""" מליאת המועצה אישרה את עדכון התב מליאת המועצה אישרה את עדכון התב מליאת המועצה אישרה את עדכון התב מליאת המועצה אישרה את עדכון התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

         ₪ ₪ ₪ 602,182602,182602,182602,182₪ס ס ס ס """" ע ע ע ע2252225222522252/09/09/09/09        אוחדו מענקי מפעל הפיס למענק אחד מס         אוחדו מענקי מפעל הפיס למענק אחד מס         אוחדו מענקי מפעל הפיס למענק אחד מס         אוחדו מענקי מפעל הפיס למענק אחד מס         
         ₪ ₪ ₪ 224,000224,000224,000224,000₪ס ס ס ס """"   ע   ע   ע   ע                                                                                                    2011201120112011            השתתפות הפיס ממענק        השתתפות הפיס ממענק        השתתפות הפיס ממענק        השתתפות הפיס ממענק        
   ₪  ₪  ₪  51,00051,00051,00051,000₪ס ס ס ס """" ע ע ע ע                                                                        השתתפות קיימת מקרן עבודות פיתוח        השתתפות קיימת מקרן עבודות פיתוח        השתתפות קיימת מקרן עבודות פיתוח        השתתפות קיימת מקרן עבודות פיתוח        

         ₪ ₪ ₪ 877,182877,182877,182877,182₪ס ס ס ס """"עעעע                                                                                                                                                                    ר ר ר ר """"כ היקף התבכ היקף התבכ היקף התבכ היקף התב""""סהסהסהסה                                        
  

    
  
  
  

  .הישיבה ננעלה    
  
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                    
  
  

 


