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  ע"ו בכסלו        תש"ט                                                
  2009        בדצמבר 2                                                                               

  
  2392/  מה מספרנו                                                                                      

  
  

  2009 במניין לשנת 9 -פרטיכל ישיבת המועצה ה                               

   09/121/שהתקיימה ביום                                            
    
  

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

  
   יועץ משפטי-      קורןד דורון"עו    :נוכחים    
   מבקר המועצה-    מר שמואל לביא        
   גזבר המועצה-  סאבעמר סלאמה ד        
   מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב        
     מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב        
  מ מזכיר המועצה" מ-    עדנה זטלאוי' גב        
   מנהלת לשכה-    אורי לובל' גב        
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה        
    

  
  .3/11/09 מיום 8/09אישור פרטיכל ישיבה   .1  :על סדר היום       

  .עצהדווח ראש המו  .2      
  , בני שמעון. א. איזור התעסוקה המשותף למ–אישור תקנון חברה   . 3      
  .להבים. מ.ומעירית רהט         
  .השלמת מינויים בועדת בקורת  .4      
  .אישור פתיחת חשבון בנק מיועד לתשלומי היטל הבצורת  .  5      
   על סך 2טבלן '  מבנה יביל ברח– 246ר "אישור תב  .6      
  .רן לעבודות פיתוחמהק ₪ 182,000        
  המבנה נמסר על ידי משרד השיכון        
    , תקשורת, ר זה נועד לבצוע עבודות התחברות ותשתיות חשמל"תב        
  . ביוב ועבודות פיתוח בהתאם לדרישות משרד השיכון, מים        
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  .2009 לשנת 9 פותח ישיבה -    אלי לוי  
  .לפנים משורת הדין, פים נושאים נוס3  לפי בקשה של יוסי ניסן       

  
  

  09/113/ מיום 098/ אישור פרטיכל ישיבה -  1לסעיף   
  

  .פרוטוקול מאושר ה- החלטה   
  

   דווח ראש המועצה-  2לסעיף   
  

  . של ועדת ההנחות1.12.09 מיום 3/09מונח על שולחן המועצה פרטיכל  -    אלי לוי  
.  

  בות ארנונה  ישילתורך תיאומי ,מאוד מבקש להיות גמישים החודש        
  . ישיבות בערב אחד2 - אנו נבוא לקראתכם ונזמן אתכם ל, ותקציב        

  
  מרבית הרשויות מעלים העלאה חריגה משום , בארנונה השנה        
   יוצא 1.36% -  ואילו האישור להעלאה מגיע ל4%שהמדד הוא         
  .2010ינואר  יהיה גבוה מתשלום 2009דצמבר שתשלום         
  רה בשל הקיצוץ במענק האיזון וקורה בהרבה רשויות כל זה קו        
  .10/12/09 -ה בביתההסתדרות הכריזה על ש, שכרשאינן יכולות לשלם         

  
  לכם אישרנו כי בנושא תאגיד מים נעשה זאת באמצעות תאגיד כזכור         
  .עצמאי שלנו        
  אלא באמצעות משרדי , רים"ידוע לי שיש כבר לחץ לא רק על תב        
  .ממשלה        

  
טרם קבלנו על כך , 1-4/2010 ת היטל הבצורת בין החודשיםועדת הכספים אישרה הקפא        
  .הוראה        

  
  מ ההורים בנושא הסעות "יתכן שנשמור בתקציב סכום כסף בגין עת        
  .ח" אלש200 - כ        

  
  ?ת הילדים בינתיים באמצעות המועצה למה לא מסיעים א-   יוסי ניסן  

  
     95%-98% כש .כשהמועצה צריכה להחזיר היא מחזירה. חי בתוך עמנו אני  -    י לויאל  
     לא ניתן להפלות אותם לעומת השיעור ,נשמעים להנחיות ולהוראותמההורים         
  . מקרב ההוריםהמינורי המתנגד          
  שיטת , העמידו את הילדים בחזית, פה עשו ההורים מעשה שלא יעשה        
  .יח בנסיעה באוטובוסהמצל        

  
  . בואו נשאל את חברי המועצה, אנחנו מתעמרים במשפחות האלה-   יוסי ניסן  

  
  אני מודיע לך שגם אם תתקבל ,  אתה מועל בחובת הדירקטור לארגון-    אלי לוי  
  . אני לא אעמוד בה,כאן החלטה        

  
  צבנו  נוכל לחלק את הכסף שממילא תק גם אחרי המשפט, לכאורה-    חיים גל  
  .ולזכות את ההורים        
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  מקווה שיתמיד כאן זמן רב וכל אחד , ביםהז חדש בל"נכנס מפקד משא -    אלי לוי  
  . את חלקוםמאיתנו יתרו        

  
  צ " מע.הבקרה הבריטית אישרה את הפרויקט' חב, ז מחלף להביםכרמ        
  רושה ין הזה די השיפוט שלנו אלא שלענשטחתכנן את הצומת גם על         
  .נקבעה פגישה ונאחל שיצליח, חתימת המינהל        
  .להבים ולאחר מכן עד לשוקתמדברים על דו מסלולי לכיוון         

  
  

  ?מה הסמכויות, ז"כיצד פועל המשא -  איריס חיימי  
  

   תושבים ולרתוםס י אמור לגי,המשטרהידי נה על ומפקד ממ ה-    אלי לוי  
  .מתנדבים        

  
  .ז גם נושא של מאבק בסמים אלכוהול ואלימות"תי כי יש לי רעיון לשלב במשא שאל-  איריס חיימי  

  
  .ר ועדת הבטחון" מציע שתשוחחי על כך עם יוסי ניסן יו-    אלי לוי  

  
   אישור תקנון חברה-  3לסעיף   

  
  ,איך לנהל את אזור התעסוקה,  היו כאן דיונים עוד מימי כהונתו של עכו-    אלי לוי  

  פטים של כל הרשויות ויועץ משפטי של המנהלת היו   היועצים המש       
  .  שותפים לדיונים      
  נדרשות לקבל אישור ,   חברות עירונית לפני שמגיעים לאישור המליאות      
  . אישור זה נתקבל כבר.אנה חזן' גב,   פקיד משרד הפנים      

  
  . אין ציון של היקף הבקורת. נושא הבקורת מעורפל-  שמואל לביא  

  
 ההיקף עשוי להשתנות עם הגברת . בתזכיר תקנות חברה לא רושמים היקף משרה ועובדים-    אלי לוי  
  .זהו נושא לשיקול דעת.   הפעילות בחברה      

  
  . שיקול דעת של מי-  שמואל לביא  

  
  . כמובן של הדירקטוריון-    אלי לוי  

  
  ? הדירקטורים2 כיצד יקבעו -  יעקב שנחה  

  
  . ועוד חבר ראש הרשות-    אלי לוי  
בינוי אני מציע את יעקב שנחה שמגיע בהיות ומדובר גם , כולם ראויים, ד  לי אין שום מועמ        
  .מפעלים ויש לו את הנסיון הראוי הקמתווה ילומהתעשיה         

  
  : החלטות  
  להבים. מ.ומעירית רהט , בני שמעון. א. איזור התעסוקה המשותף למ–תקנון חברה פה אחד אושר . 1  

  . לכהן כדירקטורים מטעם המועצה המקומית להבים בחברהפה אחד אושרו אלי לוי ויעקב שנחה .2         
  
  
  
  



  5 מתוך 4 עמוד

  

 21 

ינו

אר 

200

4  

  

  
  
  
  

   השלמת מינויים בועדת בקורת-  4לסעיף   
  

 זה זמן רב שהועדה אינה מצליחה לעלות על . הרכב הועדה חסר ויש נושאים שעומדים על פרק-    אלי לוי  
  .בקר ומשרד הפנים ממתינים לדיוניהחות של המ"דו.   דרך המלך      
  .  מבקשים מאיריס חיימי להיות חברה בועדת הבקורת      

  
  .נותרת את כאופציה להשלמה בועדה,  חברי הנהלה אינם יכולים להיות חברים-  ניסים פרץ  

  
  . כחברת ועדת בקורת פה אחד אושרה איריס חיימי–החלטה   

  
   לתשלומי היטל הבצורת אישור פתיחת חשבון בנק מיועד-  5לסעיף   

  
אם . מ עם מספר בנקים"אנו נמצאים במו.  על המועצה לפתוח חשבון בנק יעודי לתשלומים אלה-  סלאמה דעבאס  
מציע לאשר עקרונית את .   בנקים בלהבים יגישו הצעה מיטבית ודאי שנשקול בחיוב לעבוד עימם      
  .מ נודיע לכם שם הבנק"  פתיחת החשבון ועם סיום המו      

  
  . מליאת המועצה אישרה פתיחת חשבון בנק יעודי לתשלומי היטל הבצורת–החלטה   

  
  2טבלן ' מבנה יביל ברח 246ר " אישור תב-  6לסעיף   

  
  .ר צריך להכיל למה הוא מיועד" תב-  יעקב שנחה  

  
  . דברנו על זה-   אלי לוי  

  
  . מה הבעייה לעדכן אותנו שהולכים לקבל מבנה-  יוסי ניסן  
  ?  האם כבר התחילו עבודות. הוצאנו כסף על המבנה הזה  האם      

  
  מגיעה בקורת כדי לבדוק מה קורה עם  .תעלות חשמלו התחלנו לתפור ביוב -   אלי לוי  
  .  המבנה      
  .  הסכומים אינם מגיעים לידי מכרז אלא במסגרת הצעות בועדת קניות      

  
  .מהקרן לעבודות פיתוח ₪ 182,000 על סך 2  מבנה יביל ברחוב טבלן246ר " אושר תב פה אחד–החלטה   

  
  סעיפים נוספים של יוסי ניסן  

  
  7ף לסעי  

  
לאור ריבוי האירועים החלים בימי שלישי אבקש לשנות את מועד ישיבות המועצה באופן קבוע " - )מקריא ( אלי לוי  
  "   לימי שני בכל תחילת חודש      

  
  .'צמודים ליום ג  אני חושב שאנו צריכים להישאר.' אנו ערכנו משאל וקבענו את יום ג-   אלי לוי  
  .  לא ניתן כל יומיים לשנות מועד      

  
  .על מקרה חריג  איני מדבר, כל זמן שהנושא יהיה פעם בחודש אני חי עם זה בשלום-  אלון בנדט  

  
  . מוריד מסדר היום בהסכמת יוסי ניסן-   אלי לוי  
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  8לסעיף   
  

כולל שילובם של חברי מועצה , ס כפי שמשתקף בהרכב המועצה"עת הרכב הנהלת המתנקבי "-  )מקריא(אלי לוי  
  ".ס"  החפצים בכך על מנת לתרום מזמנם לפעילות המתנ      

  
ר המועצה ממנה את ההנהלה "יו סים"המתנ' י חב"עפ, ס"ארגון שלם בהנהלת המתנ' נמצאים ברה-   אלי לוי  
  .נציגי ראש המועצה        
  שכבר, כמו בינמן בנושא ספורטסים יש לי רצון לשתף חברי מועצה"למתנ' עם החב  אם לא נלך       
  .לנושא התריאתלוןשוחחנו על אפשרות הירתמותו         
      
  9לסעיף   

  
  ".ס"מינוי מנהל מתנ" - )מקריא(אלי לוי   
    
ב שמציע את אני עומד להיפגש עם תושב הישו, ולא, סים"מקווה שימצאו מישהו בהנהלת המתנ -   אלי לוי  
  .  עצמו לנושא      

  
  10לסעיף   

  
לב בינמן ונסים פרץ שתקבע קריטריונים כולל , יוסי ניסן: קביעת ועדת שילוט בה חברים "-)מקריא(אלי לוי   
  ".  תעריפים לשילוט ותאשר נוסח פרסום על השלטים הציבוריים בישוב      

  
  ?שועדה תקבע את התכנים .ש חוק עזר לעניןי,  איני קובע את המחירים-   אלי לוי  

  
  .להוסיף חברי המועצה,  שלטים של שנה טובה-  ניסים פרץ  

  
  ?אותו דברשילמו  כולם ? כל מי שתלה שילם-  יוסי ניסן  

  
  . אם אתה מטיל ספק בעבודתנו תפנה למשטרה-   אלי לוי  

  
  . ראש המועצה אמר שכל שלט שיצא יהיה בליווי חברי המועצה ועובדיה-  יעקב שנחה  

  
ה או חברי ילמצב שראש העיר  מעולם לא הגעתי, שנה מחיי15 כמי שהועסק באכיפת חוק שילוט -  לון בנדטא  
  . לידי ועדת שילוטפעלהאו ש המועצה אמרו לי איזה שלט לתלות        
  ! מקוםין לועדת שילוט א!י חוק העזר"כל עפה        

  
  .בדיהראש המועצה חברי המועצה ועויש להוסיף לשלטים  -  יוסי ניסן  

  
   שאחד מחברינו פה במועצה ברמיזה באמירה ניסה להטילצר לי  -   חיים גל  
  .חוק העזר ראש המועצה במה שאומר  בהתערבות/   דופי וטעם לפגם בהחלטה       
  .  רוצה לקוות שכולם יהיו סביב הסיכום אמירה שלי      

  
  .הישיבה ננעלה      

  
  עדנה זטלאוי: רשמה                  


