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  ב"תשע       איירב'  כז                       
  2012         במאי    17                                                                          

 

  2860/מה       מספרנו                             
  

  
  

                  
  

        2012201220122012ת ת ת ת  לשנ לשנ לשנ לשנ5555    ----הההה        פרטיכל ישיבת המועצה         פרטיכל ישיבת המועצה         פרטיכל ישיבת המועצה         פרטיכל ישיבת המועצה                                                                             
  2012/2012/2012/2012/05/05/05/051111/    ביוםביוםביוםביום    שהתקיימהשהתקיימהשהתקיימהשהתקיימה                                                                                                                                                    

     
  

   ראש המועצה-    מר אלי לוי   :משתתפים    
   חבר מועצה וממלא מקום ראש המועצה-    מר חיים גל        
   חבר מועצה-  מר אופיר אליהוא        
   חבר מועצה-    מר אלון בנדט        
   חבר מועצה-    מר לב בינמן        
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב        
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן        
     חבר מועצה-    מר נסים פרץ         
   חבר מועצה-    מר יעקב שנחה        

  
              

  
   יועץ משפטי-   ד יצחק ששון"עו  :  נוכחים    
   מבקר המועצה-   מר שמואל לביא        
  מ גזבר המועצה" מ-    ליליאן אדרי' גב        
   עוזר ראש המועצה-    ימר עובדיה צב        
   מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב        
   מנהלת לשכה-    אורי לובל' גב        
  מ מזכיר המועצה" מ-   עדנה זטלאוי' גב        

  

  

  
  ::::אישור פרטיכליםאישור פרטיכליםאישור פרטיכליםאישור פרטיכלים   ....1111  : על סדר היום  

  .3/4/12 מיום 4/12פרטיכל ישיבה . 1.1              
  .6/3/12ום  מי3/12תיקון לפרטיכל ישיבה . 1.2              

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

  
  . פותח את הישיבה-    אלי לוי

  
        יםיםיםיםאישור פרטיכלאישור פרטיכלאישור פרטיכלאישור פרטיכל    ----    1111לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

        
1.1.  
  

   רוצה לומר לחברים וליוסי ניסן שבישיבה הקודמת דיבר כיצד לא מודיעים -    אלי לוי
   יוסי ניסן שואל 8/11רוצה להביא לידיעתך שכבר בישיבה , רים"  שמגדילים תב

  כשבצענו את מגרש . אני עניתי לו שעוד צפויה הגדלה. ר"ההגדלה של התבלסיבת   
  זהו התיקון לדבריך . הטניס אני מזכיר לכם שהחלפת הקרקע היתה משמעותית  
  .בישיבה קודמת ואני מודיעך שתהיה עוד הגדלה בנושא פיס ירוק  
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  דברנו על כך שנקבל ?  זוכרמי,  חודשים עברו מאז8.  מבלי לנסות לנגח מישהו-  יעקב שנחה
  .ר"  מספר משפטים על כל תב

  
  .ר בית העלמין והשינויים שהוא עבר ועוד יעבור" נותן לדוגמא את תב-    אלי לוי

  
  . המידע שידוע לך בעת אישורו70%אין מניעה להעביר את .  זה דינמי-  יעקב שנחה

  .זה ברור,   לגבי מה שאינו ידוע    
  

        .... אושר אושר אושר אושר3333/04/04/04/04/12/12/12/12 מיום  מיום  מיום  מיום 4444/12/12/12/12 פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        

1.21.21.21.2....        
        

        .... אושר אושר אושר אושר6666/3/3/3/3/12/12/12/12 מיום  מיום  מיום  מיום 3333/12/12/12/12תיקון לפרטיכל ישיבה תיקון לפרטיכל ישיבה תיקון לפרטיכל ישיבה תיקון לפרטיכל ישיבה     ----החלטה החלטה החלטה החלטה 
        
  

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

  . עבר יוצא מן הכלל.  רוצה לומר ולהודות לכל השותפים בטקסים והאירועים-    אלי לוי  
  הוא הגיע עם , ןזהו האירוע האחרו, מפקד משטרת רהט,   עבור אייל אזולאי
  .  מחליפו בן שושן

  
  . גם טקסי הזכרון היו מכובדים ומרגשים-  אלון בנדט

  
  . טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה היה באחריות אשל הנשיא-    אלי לוי

  , ואבי סולימני, ס"  טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל היה באחריות המתנ    
  .  כאח שכול הכניס שינויים מסויימים

  
   התבנית שנקבעה השנה עושה סינתיזה נכונה מאד הן לבקשות ההורים והן -   חיים גל

  .תוצאה מחמיאה מאד לטקס.   לציבור
  

  התכנית הראשונה אושרה כבר על .  נפגשנו עם הקבלן הזוכה לבניית גן הילדים-    אלי לוי
   לכשתחל הבניה היא .תכנית מפורטת יוצאת אליהם מחר. ידי משרד החינוך  

   מתוך מגמה להעמיד המבנה מוכן 20:00 ועד השעה 6:00  תתבצע בכל יום מהשעה 
  .  לפתיחת שנת הלימודים

  
  , +55, ס"המתנ, הצופים,   חודש בריאות יתקיים במהלך מאי בשותפות הנוער

  כדאי לעקוב . ס וכמובן המועצה שמרכזת זאת ומובילה באמצעות אורי לובל"  ביה
  .  אחר הברושור

  
  י הנחיית הנשיא אני נפגש עם דורון אלמוג ויהודה בכר על מנת לבדוק כיצד "  עפ

  דורון אלמוג מונה בועדת ברוור בנושא התיישבות .   ניתן לקדם את בניית המחלף
  .  בדואים בנגב

  
  
  

  .נועל את הישיבה
  
  
  
  

 יעדנה זטלאו: רשמה                


