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  ט"תשס          בטבת' יב                               
  2009        בינואר       8                                                                                

 
  2143/ מה        מספרנו                                  

  
  

�צה הצה הצה הצה ה  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע                                                                                            ����במנייבמנייבמנייבמניי    1111    ���        2002002002009999 לשנת  לשנת  לשנת  לשנת 
      19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 09/09/09/09/01/01/01/016666/שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו�                                                                                                                         

    
  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�  
      �   חבר המועצה�    מר לב בינמ
   חבר המועצה�    מר  אלו� בנדט      
   חבר המועצה�    מר חיי� גל      
   חברת המועצה�    איריס חיימי' גב      
      �  ר המועצהחב �  מר יוס& ניס
   ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    

  
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר   : חסרי�  
   חברת המועצה�    סיגל כה�' גב      

  
    
  משפטי יוע' �     קור�ד דורו�"עו   :נוכחי�  
  מבקר המועצה�   מר שמואל לביא      
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה�    מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה�    ליליא� אדרי' גב      
   מנהלת מחלקת חינו*�    בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה" קב�    מר דני מלכה      
   מנהלת הלשכה�    בלאורי לו' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ�   עדנה זטלאוי' גב      
  מנהלת המחלקה לשירותי� חברתיי� �   אביגיל עמית' גב      

  
  
        ....10101010/12/12/12/12/08/08/08/08 מיו�  מיו�  מיו�  מיו� 9999/08/08/08/08אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה . . . . 1111: : : : על סדר היו�על סדר היו�על סדר היו�על סדר היו�                        
        

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

  ..2009שנת  במני� ל1� את הישיבה המתכבד לפתוח,  ערב טוב�    אלי לוי
  רי� ולמעשה היה צרי* להיות" תב3 אישור  אנו מבקשי� להעלות לסדר היו�     
עד לרגע זה איננו יודעי� , ר בגי� הוצאות הפעלת מטה החירו�"  כא� עוד תב    
  .  כיצד יגיע מימו� זה    

  
�        1111לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        08/08/08/089999/ אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה 

        
        .... פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד אושר אושר אושר אושר10101010/12/12/12/12/08/08/08/08 מיו�  מיו�  מיו�  מיו� 9999/08/08/08/08 פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

  
         דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה––––    1111לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& 

        
  בשבוע שעבר נחתה ' ביו� א,  שעות ביממה24איושו ו הפעלת מרכז הפעלה �    אלי לוי

  הנחייה של פקוד העור& כי רק מחצית מתלמידינו יכולי� ללמוד   עלינו 
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  '  מיו� גנערכנו כ*,  כיתות ע� תקרות קשיחות24  שרקבאשל משו�  
   .ע"חטלתלמידי ה ימי� 3 � וב"חטלתלמידי הימי לימודי�  3 � לבשבוע  
  
ולאחר שיחות בי� , הטיל הראשו� שנחת בקרבת אשל הנשיא, בחצות' ביו� ב  
  .ג� הסדר זה  הגורמי� בוטל   

�משכנו את ה, בו באותו לילה פתחנו את מרכז ההפעלה   106�  . לכא
  תארגנו כא� עובדי  ה,עדכנו את התושבי� ה� בכתב וה� דר* אתר המועצה  
  '  כבר מיו� ד8חבר המועצה אופיר אליהוא התגייס בצו  .המועצה בהתנדבות  
  חבר המועצה חיי� גל מתוק& תפקידו עמוס ביותר ואני רוצה לציי� את חבר   

  .ג� תושבי� רבי�לסייע כמו נמ� לב שהציע י  המועצה ב
  שאול א� נחוצה לנו  מרבית חברי המועצה לא טרחו לבוא ל,בנימה של עצבות  
  .כי לא, עזרת� היו� אני יכול להודיעכ�  
  .הוצגה המוכנות לחירו�, פקוד העור& היה כא� ע� מנהלי המכלולי�  
  י אלו& פקוד העור& לתרו� את היקלריסט שלנו לטובת אופקי� "נתבקשנו ע  
  .ת ומוטי נבו כאנשי קישורוכ* עשינו ובמקומ� קבלנו את זיוי  
  . חיילות5 לאחר הפעלת המרכז קבלנו מפקוד העור& מספר ימי�  
  .זה המקו� להודות לה� על ההיענות ושיתו& פעולה  
  ,  אחד בהוד� לא פעל ובינתיי� תוק�י צופרי� בשבוע שעבר נמצא כי צופרבניסו  
   הצופרי� אמש�בניסיו, ליגו� של רהטצופר תחנת הרכבת היה מחובר לפו  
 , פ�הרחובות שמיעה חלשה באיזור , ני� ועובדי� הצופרי� תקי4כי  וידאנו  
  .יתווס& צופר נוס& ,הובטחש�     

  
    , כל פע� מובטח יעד ונדחה,  מנסי� בכל דר* לחזור לשגרה–מערכת החינו* 

  כל יו� כל צוותי החינו* בקשר ע� הילדי� ב .צוות המורי� והמנהלת נפגשי�
   ,להתארח אצל�שונות רשויות  במקביל קבלנו הזמנות מ.והוכנו לילדי� חומרי�

  .איני מוצא התלהבות גדולה בקרב ילדינו
  .נבדוק אפשרות להוציא לטיולי� יומיי� בליווי הורי�  

  
  עשרות רופאי�,  מבני נוערי�חלק גדול מהטלפוני� שאנו מקבלי� מגיע  
 זקוקי� במידה וילדיה� עזרתנו הצענו לה�ה ואנו  ורופאות מגוייסי� בסורוק 
כל עובדי המועצה מצווי� לישו� ע� טלפוני� פתוחי� ליד� וברגע אמת .   לכ*  
    �  .להגיע לכא

  
  ימנעו מהתושבי� לשמוע את , איכויות הבניה כגו� חלונות כפולי� ואטומי�  
   שוני� שמשמיעי� רדיובמקרי� כאלה ממליצי� להתחבר לגלי, הצפירה  
  .התראות  

  
  ינו ואנו רוצי� לעבור אות� בשלו�שי� לפנג� לפי פיקוד העור& ימי� ק  
  .ולחזור במהרה לשגרה  

  
   ג� עומר חוזרי� .מיתר יצאו מטווח הטילי� וה� חוזרי� לשגרה מחר בבוקר  
   הטיל שנפל שכ�, צת עומר הודיע כי לא יעשה כ� ראש מוע–לפעילות מלאה   
  .ר מהבתי�" מ300נפל   

  
  אני אישית , בפעילות השוטפתג� עובדי המועצה הרחוקי� תורמי� את חלק�   
   שעות וא� 24אלה ונמצא במשרד  שלא לצאת מגבולות הישוב בימי� משתדל  
  .צרי* לפתור בעיות מקומיות אנו כא� למילוי הפתרונות  

  
   שהיא מצומצת יותר בהשוואה לרשויות ,איננו יודעי� כיצד תמומ� העלות  
  .אחרות בסביבתנו  

  
לצערי תו* כדי הישיבה קבל י רשויות ופיקוד העור& אני מגיע מישיבה של ראש  
  . תושב העירשבע הודעה על נפילתו של חייל�ראש העיר באר    
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   12העסק היה מוכ� ומאורג� תו* ,  נערכנו בצורה אופטימלית למצב הנוכחי�  דני מלכה
  .ח ופקוד העור&" באנשי� ממל� מקבלי� סיוע א� בציוד א.שעות  
  . האחרו� החלפנו את כל הצופרי�במהל* החודש  
  .כרגע אנו ערוכי� לכל תרחיש  

  
  א בקשתי הצבת אמבולנס "ל מד"שבוע שעבר בשיחה שלי ע� מנכב'  כבר ביו� ג�    אלי לוי

  3ע� צמוד לישוב � "בלהבי� ובקשתי מולאה לאחר שעתיי� בקבלת נט  
  . שעות ביממה24פרמדיקי�   

  
מבנה של האחרו�  הוד� בשל היותו סלקומפלקכשנחזור לשגרה ג� יערה יעבור   
  .קשיח    

  
  שמנדנד לנו ע� בקורות ותרגילי� , ח דרו� אלי חוגג"ט מל"לשמחתנו רמ  
ריסט " על היקל לטובת אופקי�תנו וסייעו לנו להתארג� וא& לוותרשהכינו או  
  .  הקבוע שלנו  

  
   ,בהתייעצות ובהחלטה משותפת ע� פקוד העור& כשנית� יהיה לחזור ללימודי�  
  .ס תהיה במדורג"נתחיל במדורג וג� ההגעה והיציאה מביה  

  
  .פניות שפוני� ה� למטרת קבלת אינפורמציה, מילה טובה לתושבי� שלנו  

  
  

�  איריס חיימי�  נכו� שהייתי צריכה , הייתי רוצה שיקראו לי,  אני מוכנה לסייע בכל דבר ועני
  .בעצמי ואני מתנצלת על כ*ליזו�   
,  שכבה בבני�,דתיתיאני מעריכה את ההחלטה בדבר החזרה לשגרה בצורה מ  
  . שווה לדחות קצת את הלימודי� ולהרוויח בטחו�,אני רוצה לחזק את דברי*    

  
  צרי* , אני רואה פה הרבה בני מיעוטי� ואני מאוד דואגת לתרחיש חריג  
  .להקשות את הכניסה שלה� לכא� מבקשת לחשוב על נושא בטחו� הפני�  

  
  , הוצאנו באמצעות משטרת ישראל את כל עובדי השטחי� ע� תחילת המלחמה �    אלי לוי

   �  . עובדי שטחי� באישור משטרה10�7נכו� להיו� בי
  למנוע מה� הכניסה   אי� לנו זכות וסמכות–בני מיעוטי� אזרחי מדינת ישראל   
  .לישוב  
  �  .ה� מודעי� לכ*, מפקד המרחב ומפקד המחוז בקרו אותנו כא

  
  . פרספקטיבה רחבה ומבר* על הפעילות שנעשות כא�, מבחינת הסקירה�  אלו� בנדט
  .  אצטר& לבקשתה של איריס א� צרי* ונדרש להפעיל אותי אשמח ככל שאוכל    

  
  . אני שמח על כ*�    אלי לוי
  בה� עוסקי� בחברי מועצה מהתחומי�רלהיעזלקות מחהמנהלי את הנחיתי       
  .חיי� גל,  איריס חיימי,נמ� לביכגו� ב      

  
  .הנגב לוקה כרגע בטייפו� של ביקורי�  
  . הרחקה של המחל& מאיתנו6 כביש –שר התחבורה   
  צ ובקשנו להכניס לתכנית העבודה של "י מע" תכנו� הושל� ע�  להבי�מחל&  
   בקשנו לבדוק אפשרויות להרחיב עד אז, 2010 �ה תחל בובטח שהעבוד וה2009  
על מנת לפתור את ש אל הצומת "וו� ב יואר* מכ ימינה3את השוליי� ונתיב   
  . שנוצר בצומתצ"אחהשעות העומס ב    

  
  ל הרכבת לממש תכנית של הרחבת מגרש החנייה של הרכבת "בקשנו ממנכ  
  .לתכנית העבודה  מיידיתכנסהוא הבטיח שי, ק הצפוני של החנייהבחל  
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  .מכרזתיכלל בז והחנייה ש הוצא מכר"פלת המסילה בי� נע� לבהכל  
   שולמו 50% � נמצאי� בנאמנות אצל היוע' המשפטי ו50% –חובות ארנונה   
  .לנו  

  ויכוחי� שבי� הוסדר האי  ארצי לרכבת למנוע את &יר  הצעתי לשר להנהיג תע
  .תהרכבת לרשויות המקומיו  

  
  . הסכומי� ה� כל החוב או לשנה�  יעקב שנחה

  
  .12/08 שנה עד 1.5 �  ליליא� אדרי

  
� ל50/50 �ינג מ'מצשינוי ה –בטיחות בדרכי�  �    אלי לוי 80/20.  

, מירומית ,יתעלמחניו� החלמונית לסנושא שנבדק על יד�  –שבילי אופניי�   
  .מאחורי המניפה עד לרכבת    

   ��בקשנו הארכת ההרשאה מ –מעגל תנועה ברימו 12/08.  
  .תו* שבועיי� נדע קבל� זוכה, דר*המכרז יצא ל  
  :מחר בבוקר צפויי� לשני ביקורי�  
  .אדללה'השר מג. 1  
  . ירו� ביבי–ל המינהל "מנכ. 2  
  . הנשיא–באשל הוא מבקר , ביבה ג� יסייר מחרהשר להגנת הס  

  
  וכ� לקחת אחריות והפעלת שיקול לית משרד החינו* כי אני מ"אני הודעתי למנכ  
  ואני מקווה שמחר בבוקר . דעת בהחזרת במדורג את מוסדות החינו* לפעולה  
  . ירוק לשינוינקבל אור  

  
  .רי�"אישורי תבועתה נעבור ל �    אלי לוי

  .במימו� משרד החינו* 0 190,000ס על ס* "יידות כיתות חכמות בביההצט  
  

   הנושאי� חשובי� , שיטה שמקבלי� שניה לפני הישיבה לי יש בעייה ע� ה�  יעקב שנחה
שחשו אי נעימות יש כא� אנשי� . אול� הדר* הזו היא התחלת דר* לא טובה  
 ראש ו של  תפקיד! בכלל לא, איני חושב כ*,  והתנצלו על שלא הציעו את עצמ�  
  . המועצהי קצת יותר כבוד לחבר,לה� לדווחוהמועצה לקרוא לחברי המועצה     

  
  רי� האלה להביא אות� לחברי המועצה"התבהרשאות  א� היינו עומדי� ע� �    אלי לוי

כ* נהוג כשעולה נושא על , אני מבקש להעלות אות� כנושא. עושי� זאתהיינו        
א� מישהו מחברי המועצה היה מתנגד כנראה שלא  .סדר היו� שאינו כלול בו      
  .היו עולי�      

  
 הצטיידות  הצטיידות  הצטיידות  הצטיידות 238238238238ר ר ר ר """"מנעות חבר המועצה מר יעקב שנחה אושר תבמנעות חבר המועצה מר יעקב שנחה אושר תבמנעות חבר המועצה מר יעקב שנחה אושר תבמנעות חבר המועצה מר יעקב שנחה אושר תב ברוב קולות ובהי ברוב קולות ובהי ברוב קולות ובהי ברוב קולות ובהי––––    החלטההחלטההחלטההחלטה

        ....במימו� משרד החינו*במימו� משרד החינו*במימו� משרד החינו*במימו� משרד החינו* 0  0  0  0 190,000190,000190,000190,000ס על ס* ס על ס* ס על ס* ס על ס* """"בכיתות חכמות בביהבכיתות חכמות בביהבכיתות חכמות בביהבכיתות חכמות בביה
  
  

  :במימו� 0 36,523 על ס*  סימו� כבישי� ותקני בטיחות239ר "  תב�    אלי לוי
   25,5660 – משרד התחבורה 70%       
  . 10,9570 – הקר� לעבודות פיתוח 30%       

  
 סימו� כבישי�  סימו� כבישי�  סימו� כבישי�  סימו� כבישי� 239239239239ר ר ר ר """"אושר תבאושר תבאושר תבאושר תב, , , , מר יעקב שנחהמר יעקב שנחהמר יעקב שנחהמר יעקב שנחה, , , ,  ברוב קולות ובהימנעות חבר המועצה ברוב קולות ובהימנעות חבר המועצה ברוב קולות ובהימנעות חבר המועצה ברוב קולות ובהימנעות חבר המועצה––––חלטה חלטה חלטה חלטה הההה

        ....30303030%%%%    ––––הקר� לעבודות פיתוח הקר� לעבודות פיתוח הקר� לעבודות פיתוח הקר� לעבודות פיתוח , , , , 70707070%%%%    ––––משרד התחבורה משרד התחבורה משרד התחבורה משרד התחבורה : : : : במימו�במימו�במימו�במימו� 0  0  0  0 36,52336,52336,52336,523ותקני בטיחות על ס* ותקני בטיחות על ס* ותקני בטיחות על ס* ותקני בטיחות על ס* 
  

  :במימו� 0 35,000 תכנית אב לאשפה ומחזור על ס* – 240ר "  תב�    אלי לוי
  . 24,5000 –יבה  המשרד להגנת הסב70%       
   0 10,500 – הקר� לעבודות פיתוח 30%       
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  . מבקש לקבל מידע נוס&�  אלו� בנדט
  

, הנכלל בנושא מורחב יותר, לכל דבר ועני� אשפה ומחזור הוא נושא כלכלי �  חנה חרמש
נושא מרכזי אשר הפ* לנחלת הכלל ע� עקרונות המחוייבי� .   איכות הסביבה    
  מטרהלפני כשנה הוטל על הרשויות המקומיות היטל הטמנה מתו* .  לסביבה    
המער* כל דרושה בחינה של . המוטמנותהפסולת הביתית לצמצ� את כמויות       
  ,  היטל הטמנה,הטמנה, מה כדאי למחזר וסוגי הפינוי :  וההיבטי� השוני�    
  . ועודבחינה של ימי פינוי,  וגרוטאותגז�,   הפרדת פסולת    

  
  

 תכנית אב  תכנית אב  תכנית אב  תכנית אב 240240240240ר ר ר ר """"מר יעקב שנחה אושר תבמר יעקב שנחה אושר תבמר יעקב שנחה אושר תבמר יעקב שנחה אושר תב, , , ,  ברוב קולות ובהימנעות חבר המועצה ברוב קולות ובהימנעות חבר המועצה ברוב קולות ובהימנעות חבר המועצה ברוב קולות ובהימנעות חבר המועצה––––    הההההחלטהחלטהחלטהחלט
הקר� לעבודות פיתוח הקר� לעבודות פיתוח הקר� לעבודות פיתוח הקר� לעבודות פיתוח , , , , 70707070%%%%    ––––המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה : : : : במימו�במימו�במימו�במימו� 0   0   0   0  35,00035,00035,00035,000לאשפה ומחזור על ס* לאשפה ומחזור על ס* לאשפה ומחזור על ס* לאשפה ומחזור על ס* 

––––    30303030%%%%....        
  

  ניח לכ� הצעה להרכב הועדות ומזכיר המועצה הכי� לכ� דיני מועצות  מ�    אלי לוי
  . של מחלקות המועצהוני ותחומי פעילות ארגמבנה, מקומיות  

  
  � יסיימו ויחזרו בשלו� וישרה שלו� גל "מבקש לסיי� בתפילה שכל חיילי צה  
  .בצד שלה� וג� בשלנו  

  
  .  נועל את הישיבה    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  
  
 

        
        

 


