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  ב"תשע       אדר ב'  זי                       
  2012        במרץ     11                                                                          

 
  2811/מה        מספרנו                          

  
  

  
        2012201220122012 לשנת  לשנת  לשנת  לשנת 3333    ----הההה        פרטיכל ישיבת המועצה         פרטיכל ישיבת המועצה         פרטיכל ישיבת המועצה         פרטיכל ישיבת המועצה                                                                             

  06060606////2222/201/201/201/20103030303    ביוםביוםביוםביום    שהתקיימהשהתקיימהשהתקיימהשהתקיימה                                                                                                                                                    
     
  

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

   חבר מועצה-    מר חיים גל
     חבר מועצה-    מר יוסי ניסן        

         חבר מועצה-    מר נסים פרץ 
   חבר מועצה-    מר יעקב שנחה        

  
   חבר מועצה-  מר אופיר אליהוא    :חסרים    
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב        

  
   יועץ משפטי-   ד יצחק ששון"עו  :  נוכחים    
   מבקר המועצה-   מר שמואל לביא        
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי        
   מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב        
  ת הלשכה מנהל-    אורי לובל' גב        
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה         
  מ מזכיר המועצה" מ-   עדנה זטלאוי' גב        

  
  
  

        ....7777/02/02/02/02/2012/2012/2012/2012 מיום  מיום  מיום  מיום 2222/2012/2012/2012/2012אישור 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                                        

         תכנית משותפת למשרד  תכנית משותפת למשרד  תכנית משותפת למשרד  תכנית משותפת למשרד ––––" " " " תג הסביבהתג הסביבהתג הסביבהתג הסביבה""""החלטה על הצטרפות לתכנית החלטה על הצטרפות לתכנית החלטה על הצטרפות לתכנית החלטה על הצטרפות לתכנית . . . . 3333                                        
        ....מרכז השלטון המקומימרכז השלטון המקומימרכז השלטון המקומימרכז השלטון המקומילהגנת הסביבה ולהגנת הסביבה ולהגנת הסביבה ולהגנת הסביבה ו                

        
  . פותח את הישיבה-    אלי לוי

   תחנות אוטובוס 10 ר " הינו אישור לתב  סעיף נוסף לסדר היום שנשלח אליכם היום    
. כמו שבצענו בתאנהובמקומות אחרים תחנות אנטי ונדליות בורד לוהמדובר בהחלפה 

  . לסדר היום4הסעיף יועלה כמספר 
  

  .סעיף על סדר היוםהעלות הרשומה ב לבין ההרשאהבין כומים שבס יש אי התאמה -  יוסי ניסן
  

  .י האומדן שבצענו" בצענו אומדן מחירים וההפרש עפ-    אלי לוי
  על ח ולכן ההפרש בין מסמכי ההרשאה לסעיף " אלש156,000  הגענו לאומדן של     
  .  סדר היום    

  
  )החברים מסכימים להעלאת הסעיף(

  
  . חיים גל ימשיך לנהל אותהמלא מקומישיבה ומ אני אפתח את הי-    אלי לוי
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        2012/2012/2012/2012/02/02/02/027777/ מיום  מיום  מיום  מיום 2012/2012/2012/20122222/יכל ישיבה יכל ישיבה יכל ישיבה יכל ישיבה  אישור פרט אישור פרט אישור פרט אישור פרט----    1111לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   
        

   בישיבת המועצה האחרונה העליתי נושא והוא גביית הארנונה מהתושבים -  יוסי ניסן  
   הכפי שמופיע, מתשובתו של ראש המועצה,   טרם אישור משרד הפנים      
  .אבקש לחדד את התשובה,  לא ניתן להבין  בפרוטוקול      

  
  . מפנה אותך לדבריה של ליליאן-  עדנה זטלאוי  

  
  . בפרטיכל אלי מתייחס לחוקיות ההחלטה-  יוסי ניסן  

  
  . שלךקודמת התשובה זו של אלי מתייחסת לשאילתא -  עדנה זטלאוי  

  
   צריך לקבל בנוסף שאלתי איזה אישור,  כשעלה נושא העסקת היועץ המשפטי-  לב בינמן  
  ענה ,  אחר באופן אישיאו מישהו את ראש המועצה   היועץ המשפטי כדי ליצג      
  היועץ המשפטי צריך לקבל אישור של הועדה לניגוד עניינים במשרד הפנים         
  .תבו הדברים בפרוטוקולמשום מה לא נכ        

  
  .רוברים הם אכן נאמדאך לגבי ה, ודאות אם הועדה במשרד הפניםו איני יודע ב-    אלי לוי  

  
   מבטא את הדברים  בדברי אינו4כתוב בריישא של עמוד  המשפט ה1/12 ישיבה -  אלון בנדט  
  צריך לברך ולא לשכוח כי יש כאן מערכות שתבאנה לישוב סכומי . ל.צ:   שנאמרו      
  . השנים הבאות20 -  כסף גדולים במהלך ה      

  הייתה לגבי שינוי גישתו של אלון בנדט  ההערה 4 סוף סעיף 4 עמוד 2/12 בפרטיכל  
  .ואמירתו של חיים גל היתה לגבי זה  
  

        .... פרטיכל הישיבה אושר עם ההערות פרטיכל הישיבה אושר עם ההערות פרטיכל הישיבה אושר עם ההערות פרטיכל הישיבה אושר עם ההערות––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

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

   מקווה שהבקרה של המינהל תאשר את הבצוע כדי לשחרר את – רוכבי המים -    אלי לוי  
   גול ופלסאון כבר חתומים פקס,דים האחרים הצד.ופת הפרויקט למבני תעשיה  הכסף מק      
  .  וגם הקבלן כבר חתום      

  
            ––––" " " " תג הסביבהתג הסביבהתג הסביבהתג הסביבה"""" החלטה על הצטרפות לתכנית  החלטה על הצטרפות לתכנית  החלטה על הצטרפות לתכנית  החלטה על הצטרפות לתכנית ----    3333לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

        ....שלטון המקומישלטון המקומישלטון המקומישלטון המקומי ה ה ה התכנית משותפת למשרד להגנת הסביבה ומרכזתכנית משותפת למשרד להגנת הסביבה ומרכזתכנית משותפת למשרד להגנת הסביבה ומרכזתכנית משותפת למשרד להגנת הסביבה ומרכז
        

  . פרויקט משותף של המשרד להגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומי, תכנית תג הסביבה-  חיים גל   
  .  נשמע את אלון בנדט בנושא      

  
  .מתוך רציונל שניתן לחסוך גם בכסף וגם בסביבה,  שנה שעברה נוצרה היוזמה הזו-  אלון בנדט  
  .לקבל כספים לשימוש מטרותינו אלהלתכנית וחתמנו על האמנה מתוך כוונה הצטרפנו         

   הן 50% -ך עלויות של כציתו ניתן לחסומתבש, בשלב זה יש לנו סקר התייעלות אנרגטית         
  . טכניותוהן בפעולות בפעולות התנהגותיות  

  .אתמול התקיימה פגישה על מנת להתוות את התהליך        
  המותקנים במערכות תאורת רחובותכרגע מתבצע כיול של השעונים האסטרונומיים         

  רכות תאורתהאדיבה של חיים שהביא לנו הצעה לשעות הפעלה וכיבוי של מעבעזרתו          
  .  הרחובות       

  .בנושא הזה המתקן כבר קיים ופועל, הנושא השני הינו הטיפול במים        
  ,  בניירפינויהפול בפסולת כאשר מטרתנו היא ש זה כל נושא הטיהנושא השלישי        
  .אולי עוד נקבל על כך תמורהו , לא יעלה למועצהפלסטיק וקרטון         
   נצטרך –גם מול החברות בנושא של פסולת אורגנית . משפטיתנושא זה נמצא בבדיקה         
   היום צריך להבין .זרם רטוב וזרם יבשלם לדבר על הפרדה י חייב.לתת את הדעת על זה        

  .את המשמעויות המעשיות מתכנית האב לנושא זה  
  .אלו כל הנושאים תחת הכותרת תג הסביבה        
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  ?א הזה יש יתדות זמן לנוש-   חיים גל  
  

  אנרגטית יש לנו קווים שאנו יכולים להתחיל ההתייעלות הסקר  מרגע שקבלנו את -  אלון בנדט  
  .לעבוד        
  עד סוף החודש נשב עם יועצים ואנשים שיש להם נגיעה לנושא מתוך כוונה         
  .לבחור מודל איתו נעבוד        

  
  . תן לנו עדכון לאחר מכן במליאה-   חיים גל  

  
  . את ההצטרפות לפני שאני מאשרלדעת כמה נשלם רוצה -  לב בינמן  

  
  .מתוך הוויה להתנהל ביעילותורה מתוך תפיסה  ההצטרפות היא אמי-  אלון בנדט  
  לא נוכל להשתתף בהם אלא אם , קולות קוראיםלכ עם בקשות "כל מה שיבוא אח        
  .כן יצאנו בהכרזה זו        

  
  . אך כל הוצאה כספית בנושא שתגיע לשולחן מוכן באופן עקרוני לתמוך-  לב בינמן  

  
  .ר" כל הרשאה שנקבל תגיע לשולחן המליאה לאישור התב-  אלון בנדט  
  וחיים גל  

  
    תכנית משותפת למשרדתכנית משותפת למשרדתכנית משותפת למשרדתכנית משותפת למשרד    ––––" " " " תג הסביבהתג הסביבהתג הסביבהתג הסביבה""""לתכנית לתכנית לתכנית לתכנית  אישרה מליאת המועצה הצטרפותה  אישרה מליאת המועצה הצטרפותה  אישרה מליאת המועצה הצטרפותה  אישרה מליאת המועצה הצטרפותה  פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....להגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומילהגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומילהגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומילהגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומי
  
  

        ))))י בקשתו של אלי לוי בפתיח הישיבהי בקשתו של אלי לוי בפתיח הישיבהי בקשתו של אלי לוי בפתיח הישיבהי בקשתו של אלי לוי בפתיח הישיבה""""עפעפעפעפ ( ( ( (רררר""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב    ––––    4444לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף         
  

  סככות בלהבים10התקנת   - 274ר "תב -   חיים גל  

  ח משרד התחבורה" ש120,000: במימון  

  ח הקרן לעבודות פיתוח" ש  36,000                
  .₪ אלף 36 -יפה שעלית על הדלתא של ה) פונה לניסן(        

  
  .₪ אלף 15 רק -  אלון בנדט  

  
  ,בישובבטחון ה יוקדש לנושאשבוע הבא בקש לעדכן את החברים שהוכרז שהמ -  יוסי ניסן  

  .לראשונה בלהבים  
  .פלייר בנושאלתושבים יצא         
  רישום , לחלוקת חומרי הסברהבמהלך יום חמישי הבא נעמוד במכרז המסחרי עם עמדות         

   נתן את ברכת  ראש המועצה.ז"ים למשאגיוס פעילו םסימון רכוש  תושבים המעוניינים ל
  .לאייל מפקד התחנה, ולכל מי שנתן יד, לדני, על כך יש להודות לו .הדרך  

  
  מציע להקיף את האותיות , התלוי בכיכר הכניסה בחושך לא רואים טוב את כיתוב השלט -   חיים גל  

  .בשחור  
  

  .  נועל את הישיבה      
  

  .חג שמח        
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                    
  

  

  


