
  5 מתוך 1 עמוד

  

 21 

ינו

אר 

200

4  

  

  

  
  
  
  
  

 ג"תשע            בסיון ז"     כ                  

  2013 ביוני                  5                                                                          
  

  3074/מה           מספרנו                             
  
  
  

        13/13/13/13/6/6/6/64444/ מיום  מיום  מיום  מיום 2013201320132013 במנין לשנת  במנין לשנת  במנין לשנת  במנין לשנת 4444    ----פרטיכל ישיבת המועצה הפרטיכל ישיבת המועצה הפרטיכל ישיבת המועצה הפרטיכל ישיבת המועצה ה                                 

 

  
   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :משתתפים    
  מ ראש המועצה" מ-    חיים גלמר         
   חבר מועצה-    לב בינמןמר         

   חבר מועצה-    אלון בנדטמר 
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב        

   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן
   חבר המועצה-    נסים פרץמר         

   חבר מועצה-    יעקב שנחהמר 
  

   חבר מועצה-  אופיר אליהואמר     :חסר   
  
  

   יועץ משפטי-  ד יצחק ששון "עו   :נוכחים 
   מבקר המועצה-   שמואל לביאמר      
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי     
   מנהלת לשכה-    אורי לובל' גב     
  ית המועצה גזבר-    ליליאן אדרי' גב     
   מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב     
   מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב     
   ממונה על שירותי החירום-    מר דניאל מלכה     
   מזכירת המועצה-   עדנה זטלאוי' גב     

  
  
  

         . . . .19191919/03/03/03/03/13/13/13/13 מיום  מיום  מיום  מיום 3333/13/13/13/13אישור 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                

        ....אישור החלטות ועדת תמיכותאישור החלטות ועדת תמיכותאישור החלטות ועדת תמיכותאישור החלטות ועדת תמיכות. . . . 3333                

        ::::ריםריםריםרים""""אישורי תבאישורי תבאישורי תבאישורי תב. . . . 4444                

  .ב"מצ, רים והעברת היתרה לקרן לעבודות פיתוח"סגירת תב  .4.1             
  :במימון ₪ 40,000 במה לקונסרבטוריון על סך – 288ר "תב  .4.2       
   25,000₪קרן לעבודות פיתוח       
   15,000₪ס להבים "מתנ      
  .במימון הקרן לעבודות פיתוח ₪ 130,000יץ על סך  שיפוצי ק– 289ר "תב  .4.3       
  במימון הקרן  ₪ 120,000 התקני בטיחות וסימון כבישים על סך – 290ר "תב  .4.4       

  .לעבודות פיתוח
  
  

  .2013 פותח הישיבה הרביעית לשנת -    אלי לוי
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            13/13/13/13/03/03/03/0319191919/ מיום  מיום  מיום  מיום 13/13/13/133333/טיכל ישיבה  טיכל ישיבה  טיכל ישיבה  טיכל ישיבה   אישור פר אישור פר אישור פר אישור פר----    1111לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

        

        .... הפרטיכל אושר הפרטיכל אושר הפרטיכל אושר הפרטיכל אושר––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

  

  את העדכונים ,  לפני שנעבור הלאה עומדת בפני בקשתם של חברי המועצה-    אלי לוי

  ,לגבי הבקשה לישיבת מועצה שלא מן המנין.   תקבלו במסגרת דווח ראש המועצה     

  .היא אינה נכללת בדיוני היום       

  

         דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה––––    2222לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

  

  . 0 –בלהבים " בטרם"י ארגון "  מדדי פגיעות ילדים בתאונות דרכים שנדגמו ע    

  גם המתקנים הפזורים וגם תרבות ההתנהגות של , גם מוסדות החינוך,   גם ההנדסה

  .  ההורים גורמים למדד זה

  

  , אשטרום, חברה נוספת, סולל בונה עובדת על הקטע עד להבים'  חב– 6  כביש     

  .ויצא מכרז אחרון מלקייה לצומת שוקת,   מהיציאה המזרחית ועד לקייה

  .המשאיות שלהם גרמו לנו ללכלוך נוראי ועומסי תנועה בשעות הלחץ ועצרנו אותם

  כ הגענו להבנות שתמורת העובדה שאנו "אח. 40אילצנו אותם לנסוע דרך רמזור כביש 

  יסה המזרחית מעגל תנועה בתכנון  מקבלים בכנ09:00נותנים להם להיכנס אחרי השעה  

  .כדי לבצע במיידית, שיושב כעת על תכנון מפורט, מוטי פריד

  בשל , י הסקר לא צריך שם קיר אקוסטי" עפ–  הקירוי האקוסטי לתושבים מפנינית     

  ,י לוחות הזמנים"אבל בלחץ שלנו יבנה בכל זאת הקיר עפ,   התרחקותו של הכביש

  י "הכל עפ, אין לנו אמירה בנושא. סתיים העבודות בכביש שנים אמורות לה3  בתום 

  .6  הנהלת כביש 

  

  המינהל העביר הנחיות למבני תעשיה להכנת ,  ההפקדה הסתיימה-ע דרומית "  תב    

  .  תיקים למכרז עבודות עפר    

  השיווקים , 2014סביר להניח בתחילת ,   במהלך עבודות העפר יתחיל השיווק    

  , כמה שיותר מוקדם, מה שרוצים להעלות לאוויר.   הראשונים יהיו לבני להבים    

  .שיהווה בסיס למשפחות שתעבורנה,   הוא הדיור המוגן ובית הספר    

  

  ? מי יקבע את הקריטריונים-  לב בינמן

  

  .עליהם נוסיף עוד משקולות,  יש במינהל-    אלי לוי

   להיות הוגן ושווה לכולם כולל הכיס ולא מי שיכול   עד כמה שזה תלוי בי זה צריך    
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  .לא....  להגיש על כמה מגרשים ומי שלא    

   יום לפני 90 -י חוק שלטי בחירות אסור לתלות שלא במסגרת ה" עפ–  שילוט     

  . ובסמכות הרשות להוריד את השלטים1/5/13 -פה השלטים נתלו מה,   הבחירות    

   יום42מותר רק , יש עבירה נוספת של שימוש באותיות. ידם  אני הנחיתי שלא להור    

  .  לפני מועד הבחירות ובאישור פקיד הבחירות     

  .פנו אליו ואמרו לו שזה אינו חוקי,   יוסי יודע בדיוק את שאני אומר    

  .אני לא אוריד שלט לאיש,   אתם בצרות אבל כל מי שירצה יתלה    

  )? מה עם אגרת שילוט–קריאה לא מזוהה   (

  .ח מבקר המדינה" יצא דו-  בקורת המדינה     

  ומי שהוציא מסמך כזה . ח מבקר המדינה מגובה באישורים"  מה שכתוב בדו    

  .  או אחר צריך לעמוד מאחוריו

  אם מישהו . ד מעורך דין ולכן אני מודיע לכם צריך להיזהר"  בקשתי חוו    

  . זהו לשון הרע, ח" אלש100ס "חופשה בטרם ע  כותב שמשכתי את פדיון ימי ה    

  אלא מוכתב , אין לי יד בדבר,   לא מפאת רצוני והחלטתי שולם לי פדיון חופשה    

  .  על ידי נוהל משרד הפנים הקובע זאת מפורשות

  

  .טפל בלשון הרע אם אתה חושב,  אני לא מבין למה אתה חש צורך להסביר-   חיים גל

  

  .'אנחנו לא נתפסים על קבלות וכד,  אנחנו נתפסים רק על נקודות קטנות-  ב בינמןל

  

  .יצא לי לדבר עם כולם למעט יוסי ניסן,  מערכת הבחירות היא לגיטימית-    אלי לוי

  . רוצים להיכנס לכך כמה שיותר מהר –  שיפוצי קיץ     

  . מתקדם באורח צולע–  פיתוח בשכונות     

  

   העליתי בעייה שצריך לפתור אותה בנושא בטיחות התנועה באונה המזרחית-  יעקב שנחה

  .  של שכונת המרכז    

  . במסגרת הפיתוח יפתר-   אלי לוי 

  .כן ירבו,  גני טרום חובה5  בשעה טובה בשנה הבאה נפתח     

  . מונח על השולחן1/13'   מס19/3/13  פרטיכל ועדת הנחות מיום     

        

        ישור החלטות ועדת תמיכותישור החלטות ועדת תמיכותישור החלטות ועדת תמיכותישור החלטות ועדת תמיכות א א א א––––    3333לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

        

 בדבר הענקת  בדבר הענקת  בדבר הענקת  בדבר הענקת 7777/5/5/5/5/13/13/13/13 פה אחד אישרה מליאת המועצה את החלטת ועדת התמיכות בישיבתה מיום  פה אחד אישרה מליאת המועצה את החלטת ועדת התמיכות בישיבתה מיום  פה אחד אישרה מליאת המועצה את החלטת ועדת התמיכות בישיבתה מיום  פה אחד אישרה מליאת המועצה את החלטת ועדת התמיכות בישיבתה מיום ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        :::: לגופים הבאים לגופים הבאים לגופים הבאים לגופים הבאים2013201320132013תמיכות לשנת תמיכות לשנת תמיכות לשנת תמיכות לשנת 

         ₪ ₪ ₪ 95,00095,00095,00095,000₪    –––– שבט נופר  שבט נופר  שבט נופר  שבט נופר ––––תנועת הצופים העבריים בישראל תנועת הצופים העבריים בישראל תנועת הצופים העבריים בישראל תנועת הצופים העבריים בישראל 

         ₪ ₪ ₪ 15,00015,00015,00015,000₪    ––––עמותת גיל הזהב למיתר ולהבים עמותת גיל הזהב למיתר ולהבים עמותת גיל הזהב למיתר ולהבים עמותת גיל הזהב למיתר ולהבים 
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         ₪ ₪ ₪ 3,0003,0003,0003,000₪    ––––ד להבים ד להבים ד להבים ד להבים """"בית חבבית חבבית חבבית חב

         ₪ ₪ ₪ 2,0002,0002,0002,000₪    –––– עמותה לקידום תכניות יחודיות לנוער בקהילה בנגב  עמותה לקידום תכניות יחודיות לנוער בקהילה בנגב  עמותה לקידום תכניות יחודיות לנוער בקהילה בנגב  עמותה לקידום תכניות יחודיות לנוער בקהילה בנגב ––––עמותת על עמותת על עמותת על עמותת על 

  

        ריםריםריםרים"""" אישורי תב אישורי תב אישורי תב אישורי תב----    4444לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

        

4.14.14.14.1 . . . .        

לקרן לעבודות לקרן לעבודות לקרן לעבודות לקרן לעבודות  ₪  ₪  ₪  ₪ 6,5126,5126,5126,512רים והעברת יתרה בסך רים והעברת יתרה בסך רים והעברת יתרה בסך רים והעברת יתרה בסך """" פה אחד אישרה מליאת המועצה סגירת התב פה אחד אישרה מליאת המועצה סגירת התב פה אחד אישרה מליאת המועצה סגירת התב פה אחד אישרה מליאת המועצה סגירת התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

        ::::ריםריםריםרים""""פירוט התבפירוט התבפירוט התבפירוט התב

      
מספר מספר מספר מספר 

 הפרשהפרשהפרשהפרש ביצוע הוצאותביצוע הוצאותביצוע הוצאותביצוע הוצאות ביצוע הכנסותביצוע הכנסותביצוע הכנסותביצוע הכנסות תקציב מאושרתקציב מאושרתקציב מאושרתקציב מאושר תאריך פתיחהתאריך פתיחהתאריך פתיחהתאריך פתיחה        שם תברשם תברשם תברשם תבר תברתברתברתבר

 2/2012 פרוייקט תשתיות מחזור מכספי היטל 248

              

61,330  

              

58,753              58,625  128 

 11/2010 סימון והתקני בטיחות 257

            

163,987  

            

162,681           161,682  999 

 1/2011 תוכנית חינוכית לצמצום נפחי פסולת 258

            

176,319  

            

167,947           164,496  3,451 

 02/2012  סככות10התקנת  274

            

156,000  

            

156,000   157,657  -1,657 

 10/2012 רכישת מכונת טאוט 284

            

430,000  

            

430,000           426,398  3,602 

 12/2012 רכישת ציוד חרום 285

              

60,000  

              

59,947              59,958  -11 

 6512 כ"סה      

 

4.24.24.24.2 . . . .        

        ::::במימוןבמימוןבמימוןבמימון ₪  ₪  ₪  ₪ 40,00040,00040,00040,000 במה לקונסרבטוריון על סך  במה לקונסרבטוריון על סך  במה לקונסרבטוריון על סך  במה לקונסרבטוריון על סך 288288288288ר ר ר ר """" פה אחד אישרה מליאת המועצה תב פה אחד אישרה מליאת המועצה תב פה אחד אישרה מליאת המועצה תב פה אחד אישרה מליאת המועצה תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

         ₪ ₪ ₪ 25,00025,00025,00025,000₪קרן לעבודות פיתוח קרן לעבודות פיתוח קרן לעבודות פיתוח קרן לעבודות פיתוח 

         ₪ ₪ ₪ 15,00015,00015,00015,000₪ס להבים ס להבים ס להבים ס להבים """"מתנמתנמתנמתנ

        

4.34.34.34.3 . . . .        

  "במוסדות חינוך" יש להוסיף לשם -    אלי לוי

  . שנתי6 -ו, החובה, ר כולל בתוכו את הטרום"  התב    

  חצר , פירוק קירות ובניית קירות למעבדה: ר צריך לגדול"  השנה התב    

  כיתת גן שיש להחליף , צ"משטח דשא סינטטי בחט, צ"  אחורית של החט    

  .  אסלות    

  .ר זה נצטרך להגדיל עוד לטובת המעבדה"  תב    

  

 ₪  ₪  ₪  ₪ 130,000130,000130,000130,000 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך על סך  שיפוצי קיץ במוסדות חינוך על סך  שיפוצי קיץ במוסדות חינוך על סך  שיפוצי קיץ במוסדות חינוך על סך ––––    289289289289ר ר ר ר """"פה אחד אישרה מליאת המועצה תבפה אחד אישרה מליאת המועצה תבפה אחד אישרה מליאת המועצה תבפה אחד אישרה מליאת המועצה תב    ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....מהקרן לעבודות פיתוחמהקרן לעבודות פיתוחמהקרן לעבודות פיתוחמהקרן לעבודות פיתוח
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4.44.44.44.4....   

  

  רה יעביר את המימון רק בספטמבר וזאת לאחר שכל הרשויות סימנו  משרד התחבו-    אלי לוי

  .לכן אנו יוצרים מימון ביניים,  אוגוסט–            ביולי 

        

 ₪  ₪  ₪  ₪ 120,000120,000120,000120,000 התקני בטיחות וסימון כבישים על סך  התקני בטיחות וסימון כבישים על סך  התקני בטיחות וסימון כבישים על סך  התקני בטיחות וסימון כבישים על סך ––––    290290290290ר ר ר ר """"מליאת המועצה אישרה פה אחד תבמליאת המועצה אישרה פה אחד תבמליאת המועצה אישרה פה אחד תבמליאת המועצה אישרה פה אחד תב    ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
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  השנה הקונצרט מוקדש . ש יערך קונצרט שנתי של הקונסרבטוריון" במוצ-    אלי לוי

   21:00לא נתחיל לפני השעה . אני מזמין את החברים. ל"  לזכרה של לורה לבנה ז    

  .  בשל יציאת השבת בשעה מאוחרת    

  

  . מדווח על תחרות שחמט שנערכה השנה בחורה-  לב בינמן

  

  .....הישיבה ננע    

  

  .שבע-מתפרסמות הודעות בנושא פוליו ברהט ובבאר,  רוצה לדעת-  אלון בנדט

  

  .שבע אין הנחיות בעניין להבים- נלחצנו כששמענו על באר-    אלי לוי

  

  . אולי כדאי ליזום בדיקה של הישוב-   חיים גל

  

  . יכול להיות שנבקש מהמעבדה הקבועה שלנו לקחת דגימה-    אלי לוי

  

  .בה ננעלההישי

  

  

  עדנה זטלאוי: רשמה              

  

  
  
  
  

  


