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   ראש המועצה-    מר אלי לוי   :משתתפים    
   חבר מועצה-  מר אופיר אליהוא        
   חבר מועצה-    מר אלון בנדט        
   חבר מועצה-    מר לב בינמן        

   חבר מועצה-    מר חיים גל
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב        
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן        
   חבר מועצה-    מר יעקב שנחה        

  
   חבר מועצה-    מר נסים פרץ     :חסר    

  
   יועץ משפטי-   ד יצחק ששון"עו  :  נוכחים    
  ס" מנהל המתנ-    מר אבי סולימני        
   מבקר המועצה-   מר שמואל לביא        
   מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב        

   גזברית נכנסת-    ליליאן אדרי' גב
   מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב

   מנהלת הלשכה-    אורי לובל' גב        
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה         
  מ מזכיר המועצה" מ-   עדנה זטלאוי' גב        

        
  : יםאישור פרטיכל. 1: על סדר היום    
  .9/10/11 מיום 8/11פרטיכל ישיבה . 1.1          
  .9/10/11 מיום 2011/'רטיכל ישיבה אפ. 1.2          
  דווח ראש המועצה  . 2                
  .ס להבים"מתנ.   3                
  .30/06/11ח כספי ליום "   דיון בדו .4                

  
  
  
  

  . לפתוח את הישיבהמתכבד,  ערב טוב-    אלי לוי  
  .  מברכים את יעקב שנחה על הולדת הנכדה      

  
  פרטיכלים אישור - 1לסעיף   

  
  1.1  

  
  .  אושר9/10/11 מיום 8/11 פרטיכל ישיבה –החלטה   

  
  1.2  

  
  . אושר9/10/11 מיום 2011/' פרטיכל ישיבה שלא מן המנין א–החלטה   
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   דווח ראש המועצה- 2לסעיף   
  

  לבחון אפשרות להגדלת המאגר בקצה הדרומי של שטח השיפוט ל " נפגשנו עם הנהלת קק-    אלי לוי  
  .המתקן  יתכן שלא נקים את המאגר בשטח ).נכנס לתוך שטח יער( המועצה   של

  ל " השתתפות קק.22א "הם יבחנו במסגרת תמהיום ול "ישבנו עם הנהלת קק  
   המקום הינו מקום אופטימלי והזרימה תהיה .ללא גידור, בבנית המאגר 0.33במאגר יהיה         
  .דפי המים יופנו אליהם התחייבויותינו כלפיהם שעו.בגרביטציה        

  
  עד לרגע זה לא הגיעו התנגדויות אך , התכנית של השכונה הדרומית בהפקדה        

  . טרם הסתיימההפקדה  ה
         
  .מר נסים פרץ הודיע על העדרו מהישיבה, חבר המועצה        

  
   בבוקר 06:00 - הופעלה ב' ביום א, עברנו את היומיים של הטילים והגרדים        
  .קה הטיל עבר אותנו ונפל ליד סנסנהאזע        
  .י התייעצות עם פיקוד העורף פתחנו את בית הספר גם אתמול וגם היום"עפ        
  .לגבי אשל הנשיא חלק מהתלמידים החליט לא להגיע לבית הספר        

  
  .520 - כאתמולו 580 יצאותלמידים  780 היום מתוך -  בתיה הרפז  

  
   אני אישית חושב שככל . רשויותלראשייקול דעת ש פקוד העורף הותיר -    אלי לוי  
  .שחוזרים לשגרה מהר יותר זה מסדיר הכל        

  
  . כדי לעודד מורים להגיע לעבודה לשקול לקבל את ילדיהן במוסדות החינוך כאן-  איריס חיימי  

  
  . מונח על שולחן המועצה פרטיכל ישיבת ועדת ההנחות מהיום-    אלי לוי  

  
  להביםס " מתנ- 3לסעיף   

  
  .3/11ס מחודש " אבי סולימני מנהל המתנ-    אלי לוי  

  
  .לכבוד הוא לי,  מודה שהזמנתם אותי-  אבי סולימני  
  ולאחר השלמת ,  באגודהכסטודנט הייתי פעיל, כל חיי עסקתי בנוער, נולדתי בשדרות         

  .סים"מספר מתנו  השכלתי נהלתי את המחלקה לנוער בעירית שדרות 
  .ס"ת להכנסת מנהל למתניתכנו הח" נקראתי לכאן כדי להכין דו2010 -ב        

  
  , מה שהגיע לחברי באופוזיציה,לגמרי והודיעלהבים התעלם מסים "החברה למתנ ל"מנכ -    אלי לוי  

  . בינם לבינינוימשקמכל שאין          
  .לידיעתוהוא טען שזה לא הובא , נשמרו בינינוגולציות רפנינו אליו והוכחנו שכל הלאחר ש        

  
אני לא חשבתי בנקודה הזמן הזו שאחזור לנהל , כשהגעתי לכאן אמרו לי רוצים אותך -  אבי סולימני  
  .ח שלי אמליץ על כך"סיון והבטחתי שבדוי הבנתי שהם מבקשים מנהל בעל נ,ס"מתנ        
  . מחוזות5-מחולקת ל, סים חברת בת של משרד החינוך" למתנ'החב        
  החברה מספקת ,  מעבר לתשלום שכר המנהל.יםס"למתנ' ינו עובד החבס ה"נהל המתנמ        

  . במישור הקהילתי הדרכה בתחומים שונים  מעטפת תמיכה של   
  . לצערי ידענו יותר מורדות מעליות בנושא.   הדבר הראשון שעמד לנגד עיני זה הנוער  
  )לאחר שקלטנו רכזת והדבר לא עלה יפה(  לשמחתי קלטנו רכז נוער   

  
  )יוסי ניסן נכנס לישיבה(

    
  הוא משקיע והשקיע בקיץ עם בני הנוער גם עד שעות הבוקר ,   התחושה לגביו טובה      

  .המוקדמות  
  .בקיץ הוצאנו פעילויות החוצה וגם רכשנו וציידנו את המועדון  

  .  גם הגיל הרך קיבל את תשומת לבי והתכנית השנתית כוללת גם פעילויות לגיל זה
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  מצאנו את טבלן ובעזרתה של חנה ריהטנו ועיצבנו את המקום ,   נושא התרבות דרש בית
  .אגב כל הפעילויות התרבותיות מסובסדות.   לכינוסים תרבותיים

  .  מבקש את עזרתכם בשווק הפעילויות שלנו ומבקש את אמונכם במערכת
  .   דלתי פתוחה ואני זמין ופתוח ליוזמות והצעות

  
    בזכותו של אבי נוצר קשר טוב עם כל מחלקות המועצה ומוסדות חיצוניים כמו מועדון -    לויאלי 

  .הנהלת בית הספר, צופים, +55   
  ס ומנהל אותו באופן ראוי "אבי השתלט על המתנ,    אם אסכם את התקופה ממרץ  השנה

  .   באמצעות ועדות
  

  בוגרים לא כל כך צורכים בשל מחויבותם לעבודה המ.   מודה שיש עושר תרבותי בלהבים-  איריס חיימי
  .מציעה את ימי חמישי בשבוע להציע למבוגרים,    ומשפחה

  
  . אני שמח שיש התעוררות בצריכת השירותים-    אלי לוי  

  
פגשתי אותך כמעט כשנכנסת והתרשמתי ,  אני שמח שהגעת לכאן והשמעת את ששמענו-  אלון בנדט  
  .זמותוהיממהנכונות ו, ממך מאוד מהרצינות         
  בקיץ עם בני הנוער ראיתי זאת וראיתי איך בני נוער , לא לקח זמן רב לראות תוצאות         
  .מתחילים להאמין במקום         
  .אני מקבל פידבקים על רכז הנוער         
  .אני מבקש לברך אותך על כל אלה         
  . ותקבל משובומעיטהן אז גם , הפעולות למבוגרים תהיינה רציפותאם          

  
  . לתושבי להביםצריכים להיותם המסובסדים י המחיר-  יעקב שנחה  
  . אך אני רואה את הכיוון הנכון,תרבות שעות הפנאי לישוב כלהבים אינו מספיק         
  .נושא הספורט יכול לעזור לעיבוי נושא שעות הפנאי         

  .ס אינו ברור לי"מבנה הנהלת המתנ          
  

ההנהלה הינה הגוף המשפטי המוסמך לחתימה , סים בארץ" המבנה הינו אחיד בכל המתנ-  יאבי סולימנ  
  : ועדות עיקריות2בהנהלה ,  לפועלהמוציאהמנהל הינו איש ביצוע , החלטותו         
  .א"ועדת כספים וכ. 1              
  .ועדת תכנים. 2             

  
  .קציבאישור הת, ס"גזבר המתנ, ס" תקציב המתנ-  יעקב שנחה  

  
   .היקף פעילות, היתכנות, בודקים סבירות,  תקציב נבנה בישיבות עם רכזים על צרכים-  אבי סולימני  
   רוב .נוער,  +55אני מגיש למועצה את התקציב ומבקש עזרה בתקצוב בנושאים כמו          
  . סגורעצמיות הנובעות מהפעלת חוגים כמשקהפעילות בתקציב באה מהכנסות          

  
  .תנהל בתקינות עושה רושם שהכל מ-   חיימיאיריס  

  
  . לכאן מצאתי מקום מתנהלתי למען האמת כשהגע-  אבי סולימני  

  
  .למקד לנושא הכספימבקש  -  יעקב שנחה  

  
  סים להתנהל "בנו טוב ואני מאחל להרבה מתנבאחריות מלאה מצ,  יכולה דעתכם לנוח-  אבי סולימני  

  .ס זה מתנהל"   כפי שמתנ
  

  . לתפקיד  וההתרשמות איש ניהול ומקצועייצא לפגוש אותך עם כניסתךלי  גם -    חיים גל  
  אני מציע לראש , הפרסום, ברגע שיתרגלו יורגש החוסר, ין של הרגליהכל ענבתרבות         
  . טיזרים טובים יותר מניירות.ידאו לפרסום בתוך להביםהמועצה להקים לוח ו        
  .ייע לנו במקרה זהמבקש ממך לבדוק האם ניתן לס        
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  ,' אולם מאוד יפה בקומה אלהם  יש , להדדיותםירן חבדו  יש נכונות ורוח חדשה במוע      
  .חושב שכדאי לפנות אליהם        

  
  .שמענו עליך דברים טובים,  בהצלחה-  יוסי ניסן  
  .רשום כאן. ל.המחיר המלא היה צגם בנושא שווק חושב ש         

  
   היה שתאמינו במערכת ותגייסו את ,ס לשווק"בבקשתו של מנהל המתנ הכוונה -    אלי לוי  
  .ידידיכם, שכניכם, קרוביכם         

  
   שיהיה בפעם הבאה אשמח ,אם לא הפעם, ס" אנחנו איננו מכירים את תקציב המתנ-  יוסי ניסן  
  .2011לקבל את תקציב         

  
  פתוח לעיון לכל חבר מועצה שירצה צה ויהיה ס יונח אצל גזברית המוע" תקציב המתנ-    אלי לוי  

  .   לעיין בו
  

  .2011 אנו עובדים כרגע על -  אבי סולימני  
  

  . על כמה עומד-  יוסי ניסן  
  

  . מליון6 -  כ-  אבי סולימני  
  

  . לגבי אישור תקין לעמותה-  יוסי ניסן  
  

  למזלנו , וי ביותרהעיכוב הינו הז, אין מניעה לקבלתו,  אנו עובדים על כך ונקבל אותו-  אבי סולימני  
   אפנה 2012 -  על אף זאת ב. מקבלים תקציבים אין8 סוציואקונומירמה  מ,או לא         
  .ואבקש תקציבים         

  
   אין.סים"למתנ' החב, י רואה חשבון" המאזן מבוקר ע,באחריות מלאהאני מודיע לכם  -    אלי לוי  

  .כאן שום מניעה לקבלת האישור         
  . מהמייסדים פנה ויצר את המסכתיש בעיה שחבר         

  
  . ומה עם בחירות-  יוסי ניסן  

  
  .אש המועצה ימנהר ,  בתקנון כתוב-    אלי לוי  

  
  לבין בעיה טכנית של אותה , ס מנוהל באופן תקין"המתנ,  אין קשר בין הניהול התקין-  אבי סולימני  
  .פניה         

  
  .ס"ניהול תקין נפגעים תקציבי המתנס אישור " האם בעקבות עובדה שאין למתנ-  יוסי ניסן  

  
  . לא-  אבי סולימני  

  
  .אני מודה לאבי על השתתפותו כאן -    אלי לוי  

  
  11/0630/ח כספי רבעוני ליום " דיון בדו– 4לסעיף   

  
  .ח" האם מי מבינכם מבקש לומר מה על הדו-    אלי לוי  

  
      .אין תגובה  

  
  .הישיבה ננעלה  
 עדנה זטלאוי: רשמה                  


