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  ע"ח בחשון      תש"                       י              
  2009     בנובמבר 5                                                                       

  
  2371/  מהמספרנו                                                                                    

  
  

  2009 במניין לשנת 8 -צה ה                  פרטיכל ישיבת המוע         

   09/113/ שהתקיימה ביום                                       
    
  

   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :משתתפים    
   חבר מועצה-    מר לב בינמן        
   חבר מועצה-    מר אלון בנדט        
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב        
   חבר מועצה-    מר נסים פרץ         
   חבר מועצה-    מר יעקב שנחה        

  
   חבר מועצה-   מר אופיר אליהוא    :חסר    
   חבר מועצה-    מר חיים גל        
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן        

  
   יועץ משפטי-   ד יצחק ששון "עו    :נוכחים    
   מבקר המועצה-    מר שמואל לביא        
  ראש המועצה עוזר -    מר עובדיה צבי        
   גזברית המועצה-    ליליאן אדרי' גב        
       הגזבר הנכנס-   אבו דעבסמר סלאמה        
     מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב        
   מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב        
   מנהל לשכה-    אורי לובל' גב        
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה        
  מועצהמ מזכיר ה" מ-    עדנה זטלאוי' גב        
    

  
  :אישור פרטיכלים  .1  :על סדר היום      

  1/09/09 מיום 7/09פרטיכל ישיבה   .1.1        
  1/09/09 מיום 2009/'פרטיכל ישיבה ז  1.2        

  
  דווח ראש המועצה  .2      

  
  : מר סלאמה אבו דעבס–מינוי גזבר חדש למועצה   .3      
  אישור זכות חתימה        
  מינויו לרשם נכסים של המועצה        
  מינויו למנהל הארנונה        

  
  .2010אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת   .4      
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  דיון והחלטה בנוגע לשמות הרחובות ומספור הבתים   .5      
  .בתפר שבין שכונת המרכז לרחוב זמיר        
  . ואישור שמות הרחובות7/07/09 מיום 6/09בהמשך לישיבה         

  
  .המלצת ועדת כספים ו30/06/09ח כספי ליום "דיון בדו  .6      
    
 :רים"אישור תב  .7      
   מגרש גלגיליות– 233ר "הגדלת תב  .7.1        
   ₪ 187,745 על סך 7/07/08 מיום 7/08ר אושר בישיבה "התב          
  .במימון מפעל הפיס          
   ₪ 388,740ר בסך "המועצה מתבקשת לאשר הגדלת התב          
  :במימון          
   167,740₪ –מפעל הפיס           
   51,000₪ –קרן לעבודות פיתוח           
   170,000₪ –המועצה להסדר ההימורים בספורט           
   576,485₪סך התקציב לאחר ההגדלה יעמוד על           

  
   ₪ 244,000 שיפוצים במרכז פיס קהילתי על סך 246ר "תב  .7.2        
  במימון מפעל הפיס          

  
  

  ל משרד " היה אמרכ,+55ממקימי מועדון , ל"ז על מותו של יוסף משתתף בצער משפחת אביטל -  אלי לוי  
  .ל המחוז ולא רופא כפי שזה בימינו"ל היה מנכ"אמרכ,  בשעתו.  הבריאות    
  .מי שהכיר את יוסף המשפחה יושבת שבעה בבית המשפחהל      
  . על מות אביובצערו של אבנר בן גרא ראש המועצה מיתרגם   משתתפים     

  
  –ות הצעה לסדר היום בקשה של אלון בנדט   לפני שמתחילים אבקש להעל    
  . לסדר היום8   צירוף חברים לועדה למאבק בסמים כסעיף     

  
   אישור פרטיכלים-  1לסעיף   

  
  09/091/ מיום 097/פרטיכל ישיבה  .1.1

     אני מבקש לתקן את 7' בהתייחס לפרוטוקול ישיבת מועצה מס"הערה מאת אלון בנדט  -  עדנה זטלאוי
בהמשך לעובדה  ".שלים אותו כך שיבטא את התייחסותי להקמת ועדת בדיקההפרוטוקול לה    
ב מבוצע " י–א " רשויות שבהן נושא תשלומי ההסעות לכיתות י20-  שההורים מציינים כי יש כ  
אני מבקש להקים ועדת בדיקה שתבחן את הנושא ותגיש את המלצותיה למועצה ,   על ידי המועצה  
 ."שנה שניה ברציפות  מאחר והנושא עולה כבר   

  .אושר עם הערתו של אלון בנדט פרטיכל הישיבה –החלטה 
  
 

 09/091/ מיום 2009/'פרטיכל ישיבה ז .1.2
  

 אלי לוי הסכים שבנושאים כרדינליים יש לשתף את חברי – 6לסעיף " הערה מאת שנחה יעקב -  עדנה זטלאוי
  ".  המועצה בשלבים הראשונים של הנושא העומד על הפרק      

 .אושר עם הערתו של יעקב שנחה פרטיכל הישיבה –ה החלט
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   דווח ראש המועצה– 2לסעיף 

  
  , ובכאיני יודע מה הסיבות לעי, נובמברז מחלף להבים נדחה לחודש כרמ -    אלי לוי

  .משום שכל האישורים והמימון קיימים        
  .אחריות תכנוןל הקבלן הם הטילו עכדי להוזיל היה תכנון עם אומדן גבוה מאוד ו          
  .מהמחלף לתוך להביםלהולכי רגל נקבל שביל אספלט  במסגרת הפרויקט        
  

   , לכם את סלאמהכרתי ואני מתנצל שנסחפתי ולא הבדבריאני רוצה לעצור           
  גישו ה, יצאנו למכרז,כפי שהודענו בישיבה קודמת על פרישתה של ליליאן        
  סלאמה . נבחר לתפקידחינה וסלאמה אבו דעבס ב ה ועדתקיימת ה,מספר מועמדים        
  קבל את המושכות י ,היה גזבר ברהט וכעת בלהבים, להביםלהתגורר בעבר , היה תושב רהט  ש      
  .9/11/09יום מ        
  

  ,  מחלפים6 - בסביבתנו כ,  עברו את הועדה הארצית6כביש , נמשיך הלאה          
  .כך הרבה מחלפים הצורך בכל הנבחנים הינואחד הנושאים         
  

  יש ויכוח גדול בין , מ נגד המועצה" מספר הורים הגישו עת–הסעות           
  , ל"של השר והמנכזה הגיע עד לשולחנם , הפרקליטות למשרד החינוך        
  היא שהכינה הפרקליטות טוענת שהמועצה אינה חייבת אך בסיום מסמך         
   הסיומת נראית כמו אפליקציה .וךהחינ נוהלי וכללי משרד י"פטוענת שע        
  .שהדביקו אותה ואינה מתאימה לתוכן המסמך        
  .זה יעמוד לשיקול דעת השופט          
  .נין במרכז שלטון מקומיאין הסכמים כלשהם בעאני בדקתי ו          
   ההורים אמורים .גם היועצת המשפטית של משרד החינוך תמכה בפרקליטות          
  .מעריך שהפסיקה תהיה חודש וחצי מהיום,  תוך שבועייםלהגיש סיכומים        
  

  . פסיקה כלשהי מכניסה אותו להוצאות גדולות מאוד,ריך להתנהל בחכמה משרד החינוך צ-  יעקב שנחה 
  

   15% - ב ואנו נישא ב" י,א"שכבות י מ85% שיממנו , בעבר,וךני אני הצעתי למשרד הח-    אלי לוי
  יכול להיות , נתקבלה פה אחד בקרב השומעיםהצעתי זו לא . לית ברירהב        
  גם , אני מקווה שיצא מזה רק טוב. ן הצעתיוז כדי להתקדם לכיוה זרוושזה יה        
  .להורים        
   ו בקשהאחרוןוגם בדיון ,  להםאך בית המשפט לא נעתרנציגי ההורים ניסו להוציא צו מניעה אך         
  .נעתרסעד בית המשפט וגם כאן הוא לא את         
  

  .גם תוך מחאה,  האם הורים התחילו לשלם-    אלון בנדט
  

  . כן-    אלי לוי
  

  .מ" יש איזשהן תחנות בדרך שייתרו את העת-  יעקב שנחה
  

והוא        עלתה מחדש  85-15 י גם הצעת,ל משרד החינוך"עם יגאל צרפתי סמנכבענין  אני שוחחתי -    אלי לוי
  .אתנעשה ז, יךאם נצליח לעשות את ההל.   יעקוב      
  

י "ב עוהפרוגראמות אושרו לפני תקצ, נוסף של מגרשי טניסאנו מתכננים לשנה הבאה זוג         
 נשכח בלמסלול ריצה ולגבי גם הספורט  לגייס את הכסף מרשות אם לא נצליח .איתמר לויטין        
  .נצטרך לרוץ אליו,  את הכיווןאנו קובעים ,היכל תרבות        
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האוצר מבקש לשים את ידו ו לנו גיע  לחצנו על המינהל להעביר אלינו את חלף היטל ההשבחה שמ        
  .על כספים אלה        
  .ח" אלש160  הצלחנו להוציא מהם       
  ר מתוך הסכום לישיבה הבאה”  יש להכין תב      
  
  

   מינוי גזבר חדש למועצה מר סלאמה אבו דעבס– 3לסעיף 
  

  . אבו דעבס מר סאלמה-    אלי לוי
  

  הכל , רחוק לא ידעתי שדרך הילדים ניתן להגיע כל כך,  אני שמח להיות כאן היום-   אבו דעבססלאמה
  כ החלטתי להיות "אח, התחיל ממשלחת נוער משותפת לרהט ולהבים שאני הגיתי זאת        
  .תושב ולאחר הבחירות שהיו ברהט החלטתי לעזוב        
  .ל"מנככיהנתי כה מעבר לכך באופן לא רשמי  שנה גזבר אך תפקידי הי20        
  מאחל לחברתי הצלחה ואני מקווה שאצליח להיכנס בנעלים אלה ולמלא אחר הציפיות         
  שלכם ורוצה להאמין שיחד כולם נענה על הציפיה ונוכל למלא משימתנו על הצד הטוב         
  .ביותר        
  

  ,  והמקומייערך בכל מוסדות השלטון המרכזחות ונחשב כגזבר מוו לסלאמה דלתות פת-    אלי לוי
  אנו מאחלים לך הצלחה  .והוא מוכר בתור זה ששמר על הגחלת התקציב של רהט        
  . אחריםחוזותומאחלים הצלחה לחברתנו לעשות חיל במ        
  

  . ואני אהיה זמינה לכל בירור או שאלההבטחתי ללוות את אלה שעובדים אתי אני -  ליליאן אדרי
  

מינויו , וכמו כן זכות חתימה, מליאת המועצה מאשרת מינויו של סלאמה אבו דעבס לגזבר המועצה – החלטה
  .9/11/09בתחולה מיום המינויים והאישורים . לרשם הנכסים ומנהל הארנונה

  
  .2010 אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת – 4לסעיף 

  
  ממליצים , לאחר בחינתנו מחדש. 2010 על המועצה לאשר התבחינים לשנת העבודה -  עדנה זטלאוי

  .2009 במתכונת 2010ללאשר את התבחינים         
  

  , מצב לא טובאלא שכעת ניכרת בו מגמת ירידה וה, הטריאתלון ללהבים עושה טוב -  יעקב שנחה
  .הציעו לי לנהל וסירבתי מסיבות שונות        
   .ן להיות שותף לדיונים אני מוכ,הטריאתלון נופל, ס לא יקחו זאת"אם המועצה והמתנ        
   .לדעתי עובדיה צריך להיכנס פנימה        
  

  . אולי נקבל מהם רעיונות.טל ואיתך ללמוד על הנושא,  מציע להיפגש עם המאמן-    אלי לוי
  

 ואושר, 20/10/09כפי שהומלצו על ידי ועדת התמיכות בישיבתה מיום  ,2010תבחיני התמיכות לשנת  –החלטה 
  .פה אחד

  
  גיע לבתים של אנשים שאינם שהבסקי  חייבת לשבח את הרב מרינו-  מיאיריס חיי

  .כדי להשמיע להם תקיעת שופר בביתם, כ לשמיעת שופר"יכולים להגיע לביה        
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   – 5לסעיף 
  דיון והחלטה בנוגע לשמות הרחובות ומספור הבתים בתפר שבין שכונת המרכז לרחוב זמיר

  
    שטחים בשכונת החלופות האפשריות שנובעות כתוצאה מתוספת  הציגה את -   חנה חרמש

  . רחוב זמיר שמוסדר כבר במספרים זוגיים ואי זוגייםכניסה לבבצד האי זוגי  המרכז           
 נמצא 2' כלומר מס,  המספרים הזוגיים והאי זוגיים סמוכים ברצףכ"בדבעולם  מוסכם :  הערה      
חלופה של ה. 10 נמצא מול מספר 1 ומספר ברחוב זמיר התמונה שונה. 3-  ו1מספרים ממול         
  .זוגי מחדש תפתור זאת הצד האיקביעת כל         
  :  החלופות       
   .יזוג  האיבכל הצדרחוב זמיר שינוי זוגיים לשטחים החדשים וכתוצאה מכך  מספרים איקביעת         
 לשם אחר וקביעת מספרים מחדש וכתוצאה )הכניסה מצד שכונת המרכז(תחילתו של זמיר   שינוי       
  .מכך שינוי המספרים הזוגיים בהמשך זמיר        
          
' מספרים שחוזרים על עצמם לדוגמא בית מס' דיון והועלתה הצעה נוספת לסמן באות א  התקיים       
  .אולם חלופה זו מפירה סדר והתמצאות', א1'  ובית מס1        
  

מספרים השינוי מבין החלופות שהוצגו והיא חלופה המסודרת ביותר מליאת המועצה החליטה לבחור ב –החלטה 
  . ברחוב זמירהאי זוגיכל הצד ב
  
  

   והמלצת ועדת כספים09/0630/ ח כספי ליום" דיון בדו– 6לסעיף 
  

  .ניתחה סעיף סעיף בישיבתהפרוטוקול הישיבה קצר אולם הועדה  -  ליליאן אדרי
  : ח נבע מסיבות שונות ביניהן"גרעון בדוהלגבי         
  ח" אלש125 יםהכנסות משרד הפנ        
  .טיאוט רחובות חריגהב        
  .והכנסות מבניה לא נכנס        
  . אנו נטולי מענק,לא התקבלמענק משרד הפנים         
  . יש חריגה אך זה עיתוי–רכישת מים ממקורות         
  .הכנסה מעבר לצפי וזה מה שאיזן קצת את הגרעונות -ארנונה          

   יודעים שספגנו ו כך שאנ,ח במצטבר" אלש133 עומד על 1-9/2009ני ח רבעו"דו        
  . באיזוןחלק מהחריגות ויש לנו ציפיה לסיים את התקציב        
  אומדנים , היטל צריכה, תעריפים, מים היה גורם משמעותי מאוד בתקציב        
  צריכה חדשה של דיירים ,  הפחתה בצריכת המיםששלא עומדים היות וי        
  .חדשים בבתים חדשים        
  

  השנה הצבנו בלמים לאורך כל השנה ולכן זה מציב אותנו , אשתקד לעומת -    אלי לוי
  .חסכונית יותרבתמונה         
  .היינו מאוד זהירים כשלקחנו בחשבון הכנסות מארנונה        
   ועדת הכספים ,מודים לגזברית ומנהלי המחלקות על שמירת מסגרת התקציב        
  .ר הועדה שעמד בהבטחתו שתהיה ישיבה חצי שנתית"ויו        
  

  רים" אישור תב– 7לסעיף 
  

   מגרש גלגיליות– 233ר "הגדלת תב . 7.1
  

    388,740₪ר בסך "הגדלת התב החליטה מליאת המועצה על   פה אחד–לטה הח
  :במימון

   167,740₪ –מפעל הפיס 
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   51,000₪ –קרן לעבודות פיתוח 
   170,000₪ –המועצה להסדר ההימורים בספורט 

   576,485₪סך התקציב לאחר ההגדלה יעמוד על 
  
  

  במימון מפעל הפיס ₪ 244,000 שיפוצים במרכז פיס קהילתי על סך 246ר "תב . 7.2
  .ר" אישרה מליאת המועצה את התב פה אחד–החלטה 

  
  .עכשיו אמרת לנו כמה מלים והכל ברור. בנושאים מעין אלה פירוט ללאבאים לכאן אנו  -  יעקב שנחה 

  
  .מקבל את ההערה,  צודק-    אלי לוי

     
  

  )ל אלון בנדטהצעה לסדר היום ש(צרוף חברים לועדה למאבק בסמים  – 8לסעיף 
  

  .ס"הנשיא בהסכמת מנהל ביה-  הכוונה לצרף גם את הרכז החברתי של אשל-    אלי לוי
   מציע .הסכמתי עם אלון לקיים ישיבת מועצה פתוחה לקהל בקונסרבטוריון        
  . כדאי להציע לעדי וינר להצטרף לועדה. ארציתסוזי בן ברוך קצינת נוער' להזמין את גב        
  .ובאלימותל ובאלכוה, צריך להיות מאבק בסמים  שם הועדה       
        
  

  טוט שלי ברחובות יהוא ש, את הרצון להתניע את הנושא מה שחידד לי -    אלון בנדט
   מצאתי הרבה בני נוער ,להבים בשעות הלילה המאוחרות בין שישי לשבת        
  ראיתי גם נער בקרבת מועדון הנוער  . שתיה אלכוהלייםבקבוקי, עם כוסות בירה        
  .כורע על ברכיו ומקיא את נשמתו         
  .למחרת צלמתי את השרידים        
  .הנושא מחייב אותנו לעבודה רציניתואלימות גם לזה משליך גם לונדאליזם ו        
  המועמדים שאני מציע לועדה מאיר בקשי ואולי קורנברג אנשים רציניים היכולים לתרום רבות       
  .מתושב נוסףי לבתיה והיא הסכימה ואני ממתין לאישור הצעת.   לנושא גם בשל עיסוקיהם      
  

 שעות הפעילות של מועדון החופף את  השעות בהן שוטט אלון בנדטבדבר טווחנתקיים דיון (        
  )רכז הנוער של  אחריותוהנוער תחת         
  

  . הילדים מאוד אוהבים את עוז פיינר-  איריס חיימי
  .מועדון הנוער הוא ברכה לישוב          
  

כחברים בועדה למאבק בסמים ובתיה הרפז אולי קורנברג , מאיר בקשיצה אישרה את  מליאת המוע–החלטה 
  .ובאלימות

  
  .הישיבה ננעלה

  
  
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                    


