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  ג"תשע       בחשון    א" כ                      
  2012     בנובמבר         6                                                                          

 
  2962/מה           מספרנו                             

  

  
 12/12/12/12/11/11/11/115555/ מיום  מיום  מיום  מיום 2012201220122012ת ת ת ת  במנין לשנ במנין לשנ במנין לשנ במנין לשנ9999----פרטיכל ישיבת מועצה הפרטיכל ישיבת מועצה הפרטיכל ישיבת מועצה הפרטיכל ישיבת מועצה ה

        
  

   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :שתתפיםמ    
  מ ראש המועצה" מ-    מר חיים גל        
   חבר מועצה-  מר אופיר אליהוא       
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב        

   חבר מועצה -    מר לב בינמן
   חבר מועצה-    מר אלון בנדט
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן

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

  
   יועץ משפטי-  ד יצחק ששון "עו   :נוכחים 
   מבקר המועצה-   מר שמואל לביא     
   המועצהיתגזבר -    ליליאן אדרי' גב     
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי     
   מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב     
   מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב     
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה     
   מנהלת לשכה-    אורי לובל' גב     
   מזכירת המועצה-   עדנה זטלאוי' גב     

  
  

        ....4444/09/09/09/09/12/12/12/12 מיום  מיום  מיום  מיום 8888/12/12/12/12        אישור פרטיכל ישיבהאישור פרטיכל ישיבהאישור פרטיכל ישיבהאישור פרטיכל ישיבה. 1  : על סדר היום  
  

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

        התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ואחזקת מתקן טיהור שפכים התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ואחזקת מתקן טיהור שפכים התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ואחזקת מתקן טיהור שפכים התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ואחזקת מתקן טיהור שפכים אישור אישור אישור אישור . . . . 3333                
 ,,,,ו המועצות המקומיותו המועצות המקומיותו המועצות המקומיותו המועצות המקומיותצצצצ, , , , לתוספת הרביעיתלתוספת הרביעיתלתוספת הרביעיתלתוספת הרביעית' ' ' '  ח ח ח ח22222222 לפי סעיף  לפי סעיף  לפי סעיף  לפי סעיף ,,,,בלהביםבלהביםבלהביםבלהבים                            
         ההצעה ההצעה ההצעה ההצעהשלא להמליץ עלשלא להמליץ עלשלא להמליץ עלשלא להמליץ עלהחליטה בהחלטתה החליטה בהחלטתה החליטה בהחלטתה החליטה בהחלטתה מכרזים מכרזים מכרזים מכרזים    ולאחר שועדת ה   ולאחר שועדת ה   ולאחר שועדת ה   ולאחר שועדת ה                

        ....   היחידה שנותרה לדיון   היחידה שנותרה לדיון   היחידה שנותרה לדיון   היחידה שנותרה לדיון

 

 ::::ריםריםריםרים""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב. . . . 4444                
  המשרד  ₪ 36,000: במימון ₪ 40,000 תכנית תג הסביבה על סך 283ר "תב  .4.1      
 .הקרן לעבודות פיתוח ₪ 4,000-להגנת הסביבה ו    
  במימון הקרן  ₪ 30,000 שדרוג והקמת מרכז הפעלה בסך 282ר "לת תבהגד  .4.2      
  . 305,000₪ר יעמוד על סך " לאחר ההגדלה התב.לעבודות פיתוח    
 .במימון משרד הפנים ₪ 275,000ר אושר בישיבה קודמת על סך "התב    
  ומימון יתרת החובה ₪ ) - (44,524ליות על סך י מגרש גלג233ר "סגירת תב  .4.3      
 .על ידי הקרן לעבודות פיתוח    
 7/2008    ר "תאריך פתיחת התב    
  1,177,182      תקציב מאושר    
  1,065,564      ביצוע הכנסות    
  1,110,088      ביצוע הוצאות    
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        ....30303030/09/09/09/09/12/12/12/12ח רבעוני ליום ח רבעוני ליום ח רבעוני ליום ח רבעוני ליום """"דודודודודיון בדיון בדיון בדיון ב. . . . 5555                

 

 ::::תשובות לשאילתותתשובות לשאילתותתשובות לשאילתותתשובות לשאילתות. . . . 6666                
 נסים פרץ ולב בינמן' הח של שאילתות  .6.1      
 יוסי ניסן' החשאילתא של   . 6.2      

  
 יוסי ניסןיוסי ניסןיוסי ניסןיוסי ניסן' ' ' ' החהחהחהח    ––––הצעה לסדר היום הצעה לסדר היום הצעה לסדר היום הצעה לסדר היום . . . . 7777                

  לאור השריפה שפרצה ברחוב עדעד ושלא הגיע רכב מכבי אש בזמן מסיבות    "    
  שונות ואין זו הפעם הראשונה ולאור המצב הבטחוני אבקש לדון בנושא רכישת         
 .כבאית והעמדתה בישוב        
  ם שעסקו בכיבוי אש בעבר שיהיו מוכנים להתנדב להפעיל את הכבאיתישנם אנשי        
 . ובנוסף ניתן להכשיר שני עובדי מועצה לתפעול הכבאית       
  ידוע לנו כי קיבוצים וישובים קטנים מהישוב שלנו מעמידים אמצעי כיבוי טובים         
  הציל לא מעט משלנו כמו גם העמדת אמבולנס כפי שמוצב בישוב מיתר שכידוע         
  ".חיי אדם        

  
  . שמח להיות כאן-    אלי לוי

  .2012 לשנת 9 -  שמח לפתוח את ישיבת המועצה ה    
  

        12/12/12/12/09/09/09/094444/ מיום  מיום  מיום  מיום 12/12/12/128888/אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה  אישור פרטיכל ישיבה      ----    1111לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף         
        

  .תה ענית שעוד השנהתיך מתי מתחיל פרויקט המצלמות ואבישיבה שאל, יש לי הערה -  יוסי ניסן  
  

   2013 -בזה יתבצע טוח מה שב, 2012 -יע סכום כסף מתוכנן יכול להיות שיתחיל ב אם יג-    אלי לוי  
  . השמירה בכניסהכולל מבנה  

  
        ....פרטיכל אושרפרטיכל אושרפרטיכל אושרפרטיכל אושרהההה    ––––החלטה החלטה החלטה החלטה         

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

        
  . מטיפול18:00חזרתי רק בשעה ,  עמדתי על כך שאני אהיה כאן-    אלי לוי  
  ,דברו, כל חברי המועצה ששאלו, שלח מסרונים, התקשר,   רציתי להודות לכל מי שדאג      
  .דאגו        
  חודש אוגוסט י עליו את התיק בשבוע הראשון של רוצה להודות לחיים גל שהפלת        
   כמה תודות מיוחדות .  הן גורמי החוץ והן עובדי המועצהוהוא פועל עם כל הגורמים        

  לבקשתי ולקח על עצמו יחד עם ר ועדת כספים וחבר מועצה שנענה "ליעקב שנחה יו  
  .2013 וצו הארנונה לשנת  תקציבהגזברית וועדת הכספים להכין ה  

   .צמו גם פעילויות נוספות לאור מצבי הרפואימודה לאלון שהסכים לקחת על ע        
  יקות אני נמצא מאוגוסט בבד,  שבהם ועד לזוטרממנהלי המחלקות לעובדי המועצה  
  .עושים עבודתם במרץ, יעים לעבודהאנשים שמג, וטיפולים  

  אני דוגל אני איש ציבור ו, אני אומר את זה כאן,  שבועות לסיום הטיפולים3יש לנו עוד         
  .להסתיר  בכך שאין 

  . סבב הקרנות נוסףנשאר עודורפי הכימותהטיפול   סיימתי את       
  

  :מבקש לדווח        
  התקשרתי בשבוע שעבר לגונן . נובמבר השנה היו צריכים להתחיל בחודש –צומת להבים         
  .  מליון24ון מתוך  מלי9ציב של סער והוא הודיעני שחסר להם תק        

  
  ? השאלה מתי נפסיק להתעכב בצומת-  איריס חיימי  

  
  . שנים3-4זה גם יכול להימשך ,  חודשים9 העבודה בצומת תימשך -    אלי לוי  
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  אוטובוסים הצומת לשחרור א דרום כדי לסכם עימו "בכוונתי להיפגש עם ראש מתנ  
  התלמידים שלנו מאחרים בכל יום ולעת עתה הודענו על הקדמת יציאת . לאשל הנשיא  

  . דקות10-  האוטובוסים ב
        
  .אחים עשוש מאשקלון, נבחר קבלן  בשכונת המרכז        
  הוא טוען שהוא לוקח ,  ערכו לו שימועמבני תעשיההצעתו היתה זולה יחסית לאומדן ו        

  .פגישת התנעהתתקיים  בעוד שבועיים .   את העבודה בלי קבלני משנה
  
  למי הקרקע שייכת :  לשני נושאיםיש לנו ויכוח עם הרכבת בקשר  

  . להתערבאני בקשתי את שנחה, ים לשלם ארנונה על ההרחבהצוהם אינם רו        
  
  

  .נה מסוכנתז יש פניה ימירכ בתוך שכונת המ-  יעקב שנחה  
  

  .יש להכניס את אזוט לענין הזה) פונה לחנה( -    אלי לוי  
  

  . תנועהמיתוני מתוכננים שם -  חנה חרמש  
  

  .ן תאגידי המיםי קבלתם מכתב בעני-    אלי לוי  
  המכתב החדש בשונה מהמכתב הקודם טוען שתאגידים עצמאיים לא יהיו         
  .וד מכתב מאיים לאחרונה הגיע ע. אלף תושבים50 -פחות מ        
   כולם זרקו את המכתבים .רמעו,  כפר שמריהו,שוחחתי עם ראשי מועצות סביון        
  .לפח        
  .אוצר החדשה ולא יקרה כלום עד למינוי שר 22/1 -הבחירות מתקיימות ב        
  ממתינים לחתימת שר , קיים כבר, הפוטר אותנו מהקמת תאגידמכתב משר הפנים         

  .  האוצר
  לק מיושבי השולחן ירצה ח,  בואו נגלה השנה בגרות,ה לבקש מחברי המועצהרוצ  

  נגיש תקציב וארנונה ולאחר מכן כל אחד יתפנה. דמוקרטיההחלק היפה בו הלהתמודד וז  
  . לעיסוקיו  

  " שפיל "  גם את שנחה וגם את הגזברית להכין תקציב ראוי לא להשאירהנחיתי        
  .ותדווקא בשל שנת הבחיר        

  
  )אלי יצא מאולם הישיבות  (      

  
  אני חושב שאלי צריך . םינ כאן ואני חושב שכולם רואים ומבי מהקצת שהייתי-   חיים גל  
  .לעשות יותר לבריאותו ולמרות זאת היינו צריכים לגרש אותו מכאן        
  הערכה מהתרשמותי אני מרגיש מחוייב לומר מילות ,  נקודת מפנהאני הייתי כאן בתרגיל        

  .נכנסנו מוכנים מאוד לתרגיל, דני שהכין את כל האנשים והמחלקות  ל
   לראות את מנהלי המחלקות ,באוזני לי לחשבני שטקל מלווה אותנו מהצבא         
  .באיזו רצינות לקחו את המשחק מאוד הרשים אותי וזה מחמיא למנגנון        

  
        בלהביםבלהביםבלהביםבלהביםאחזקת מתקן טיהור שפכים אחזקת מתקן טיהור שפכים אחזקת מתקן טיהור שפכים אחזקת מתקן טיהור שפכים  אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ו אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ו אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ו אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ו----    3333לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

  
  , ה בשמיםרומחיהצעה אחת לקויה ,  הצעות2 ועדת המכרזים בישיבתה בחנה -   חיים גל  
  .ליווה אותנו מומחה המתכנן של המכרז , של אלקוהשניההצעה ה        
  )מקריא את החלטות הועדה(        
   לאשר התקשרות , מביאים כאן ברוב קולות ואני לאחר שחשבתי מצטרף לכךאנו        
  .ללא מכרז        

  
  לעומת האומדן , מ"מע+  ₪ 3.17ק " מ1-ההצעה היחידה שנותרה לדיון במחיר הבסיס ל -  ליליאן אדרי  

  .מ"מע+  ₪ 2.4  
  .תוספת ₪ 1,640.000הצעה מקבלים האם אנו מכפילים את   
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  ?כאן בארץכאלה יש  כמה קבלנים -  יוסי ניסן  
  ?מי מבצע בעומר        

  
  .הציעו רק שניים,  הרבה יותרסיור קבלנים השתתפוב -   חיים גל  

  
  . מתקן הטיהור של עומר אינו כשל להבים-  ליליאן אדרי  

  
  .טכנולוגיה תשתפר ותוזיל,  שנים6 אני מתנגד לאורך התקשרות של -  יוסי ניסן  

  
  טוען ין י שמלווה את הענ'המומחה מוסקוביץ,  אתה מדבר מחוסר ידיעה-   חיים גל  
  .שהעלויות יגדלו        

  
  כי הן צריכות לתת תוצאה , זה חברה שמתעסקת בתהליך, ה אינו רגילז מכרז -  יעקב שנחה  
  .סופית        
  אלקו רצה עם פרויקט ,   חברות בארץ4-5סיון שנצבר בארץ אולי ייש כאן נ        
  . שנים10זה מעל         
  .י הקבלניםהוא ראה מ, תה תחרות של ממשילמעשה לא הי        

  
  ?זה יועיל או ישנה משהו האםמכרז נוסף ל נצאאם  ו-  ד ששון"עו  

  
  ' חב,  קבלנים מובילים בארץ4-3מ עם "צריך ללכת למו,  זה אינו מכרז רגיל-  יעקב שנחה  
  העלות ,  הכמות גדלה.אלקו נחשבת כחברה טובה אבל הוא ניצל פה הזדמנות        
  .תרגדלה ולכן הרווח שלו גדול יו        

  
  לאחר שהמתכנן הציג בדעה כן לקבל את הצעת אלקו בפרט אני הייתי במיעוט הקולות  -   חיים גל  

  .   את העלות יורדת עם הקמת מתקנים נוספים
  .אני מכבד את החלטה הועדה        
   להצבעה את הסעיף וזאת לאור העובדה שעריכת מכרז נוסף לא עלותמבקש לה        
  .תביא תועלת        

  
  .הזה יצר לנו בעי, יין של מציע יחיד בגלל הרגישות של הענ-   ניסןיוסי  

  . שנים6 -צריך לבחון מחדש את ה         
  .אני רוצה מכרז נקי, לצאת למכרז חדש לעניין חברות נוספות        

  
  .כרז היה מאוד נקי ומסודרמ חושב שה-   חיים גל  

  
        ))))חיים גלחיים גלחיים גלחיים גל, , , , חהחהחהחהיעקב שניעקב שניעקב שניעקב שנ, , , , אלון בנדטאלון בנדטאלון בנדטאלון בנדט, , , , אופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהוא ( ( ( (4444    ----         בעד  בעד  בעד  בעד ––––הצבעה הצבעה הצבעה הצבעה         

                   
  .מ"בתנאי שתהיה נציגות שלנו בפורום המו מוכן להצביע בעד -  יוסי ניסן  

  
  . זה לא עומד על סדר היום אני לא מאייש את הפורום-   חיים גל  

  
  )חיימי איריס יצאו להתייעצות וחזרו, לב בינמן, יוסי ניסן, ניסים פרץהחברים (   

  
  . אישי כביכולןח זאת באופ לקיוסי, זה להצבעה תביא את -  ניסים פרץ  

  
  )אלי לוי חזר מביתו(  

  
  .חסרי אחריות,  וללכת מכאןםאלקו יכולה לקחת את הרגלי'  אתם לא מבינים שחב-    אלי לוי  

  
        0000    ––––                נגד נגד נגד נגד     ----        הצבעההצבעההצבעההצבעה  
        ))))לב בינמןלב בינמןלב בינמןלב בינמן, , , , איריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימי, , , , יוסי ניסןיוסי ניסןיוסי ניסןיוסי ניסן, , , , נסים פרץנסים פרץנסים פרץנסים פרץ ( ( ( (4444        ––––נמנעים נמנעים נמנעים נמנעים                         
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  )אלי לוי יצא לביתו(  
  

   ניסים פרץ– מעריך את נכונותך -  חיים גל   
  

  . זה של כולם-  ניסים פרץ  
  

 התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ואחזקת מתקן טיהור  התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ואחזקת מתקן טיהור  התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ואחזקת מתקן טיהור  התקשרות בחוזה ללא מכרז להפעלת ואחזקת מתקן טיהור  ברוב קולות אישרה מליאת המועצה ברוב קולות אישרה מליאת המועצה ברוב קולות אישרה מליאת המועצה ברוב קולות אישרה מליאת המועצה––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        ....צו המועצות המקומיותצו המועצות המקומיותצו המועצות המקומיותצו המועצות המקומיותלללל, , , , לתוספת הרביעיתלתוספת הרביעיתלתוספת הרביעיתלתוספת הרביעית' ' ' '  ח ח ח ח22222222לפי סעיף לפי סעיף לפי סעיף לפי סעיף , , , , שפכים בלהביםשפכים בלהביםשפכים בלהביםשפכים בלהבים

  
        ריםריםריםרים"""" אישור תב אישור תב אישור תב אישור תב    ----4444לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   

  
  4.1 .  

  
         ₪  ₪  ₪  ₪ 40,00040,00040,00040,000 תכנית תג הסביבה על סך  תכנית תג הסביבה על סך  תכנית תג הסביבה על סך  תכנית תג הסביבה על סך 283283283283ר ר ר ר """" פה אחד אישרה המועצה תב פה אחד אישרה המועצה תב פה אחד אישרה המועצה תב פה אחד אישרה המועצה תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה             

        הקרן לעבודות פיתוחהקרן לעבודות פיתוחהקרן לעבודות פיתוחהקרן לעבודות פיתוח ₪  ₪  ₪  ₪ 4,0004,0004,0004,000----המשרד להגנת הסביבה והמשרד להגנת הסביבה והמשרד להגנת הסביבה והמשרד להגנת הסביבה ו ₪  ₪  ₪  ₪ 36,00036,00036,00036,000: : : : במימוןבמימוןבמימוןבמימון
  

  4.2 .  
  

         ₪ ₪ ₪ 30,00030,00030,00030,000₪ שדרוג והקמת מרכז הפעלה בסך  שדרוג והקמת מרכז הפעלה בסך  שדרוג והקמת מרכז הפעלה בסך  שדרוג והקמת מרכז הפעלה בסך 282282282282ר ר ר ר """" אישרה המועצה הגדלת תב אישרה המועצה הגדלת תב אישרה המועצה הגדלת תב אישרה המועצה הגדלת תב פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד––––החלטה החלטה החלטה החלטה             
        .... ₪ ₪ ₪ 305,000305,000305,000305,000₪ר יעמוד על סך ר יעמוד על סך ר יעמוד על סך ר יעמוד על סך """"לאחר ההגדלה התבלאחר ההגדלה התבלאחר ההגדלה התבלאחר ההגדלה התב. . . . במימון הקרן לעבודות פיתוחבמימון הקרן לעבודות פיתוחבמימון הקרן לעבודות פיתוחבמימון הקרן לעבודות פיתוח            

  
   4.3 .  

  
        ומימוןומימוןומימוןומימון₪ ₪ ₪ ₪ ) ) ) ) ---- ( ( ( (44,52444,52444,52444,524 מגרש גלגיליות על סך  מגרש גלגיליות על סך  מגרש גלגיליות על סך  מגרש גלגיליות על סך 233233233233ר ר ר ר """" אישרה המועצה סגירת תב אישרה המועצה סגירת תב אישרה המועצה סגירת תב אישרה המועצה סגירת תבפה אחדפה אחדפה אחדפה אחד    ----החלטה החלטה החלטה החלטה 

 ....יתרת החובה על ידי הקרן לעבודות פיתוחיתרת החובה על ידי הקרן לעבודות פיתוחיתרת החובה על ידי הקרן לעבודות פיתוחיתרת החובה על ידי הקרן לעבודות פיתוח
        
  

        12/12/12/12/09/09/09/0930303030/ח רבעוני ליום ח רבעוני ליום ח רבעוני ליום ח רבעוני ליום """"דיון בדודיון בדודיון בדודיון בדו    ----        5555לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   
  

  . רשות הדיבור למר יעקב שנחהמתכבד למסור -   חיים גל  
  

   הפרשה לקרן 780מתוכם ₪  אלף 1150 נמצא גרעון 2012 בשנת הכספים -  יעקב שנחה  
  לא נכנסה , על הגגות הפוטו וולטאיםטרם קבלנו דמי השכירות , לשיקום צנרת        

  .חוסר בהכנסותויצר ) י המשרד"לא אושר ע(העלאה חריגה בארנונה   
   :הכנסות לא צפויותעומת זאת קבלנו ל  

  .ח" אש300מענק         
  .₪ אלף 200הכנסה ממועדון חברים         
  . שזה מאזןכך , וקיזוז מס הכנסהח כללית"שכירות קופ        
  .₪ אלף 525  בסךבתוך התקציב כללנו הפרשה בגין כיסוי גרעון        
  .אני מקווה שגם בשנה הבאה נוכל לכלול סכום דומה        
  .מנהלי המחלקותלכה לליליאן בתמיכת ראש המועצה וברכות לעוסקים במלא        
  כשבצעו את התיקונים היתה ,  רואים נקודת אור בפחת המים2013לגבי תקציב         
  .2013 נקודה נוספת שדברנו הם עקרונות תקציב . יש ירידה,עליה בפחת ומאז סיומם        

  
   .חייבים להוריד את ההנחהולכן ) משרד הפנים(צבה לגינון  מוסיפה שלא אישרו הק-  ליליאן אדרי  
  .לא יקבלו הקצבה לגינון התושבים 2013בשנת          

  
  . יש להוציא חוזר מסביר לציבור-   חיים גל  

  
   קוב לשנה ללא 210 -גינה כ'  מ350 כל תושב בלהבים קבל הקצבת גינון 2008 עד -  ליליאן אדרי  
  .אגרת ביוב        
   בחוק העזר בלהבים באנו . תעריפים2קק שינה את תעריפי המים וקבע המחו        
   היועץ המשפטי המליץ על ,למליאה מתוך רצון להמשיך להיטיב עם התושבים        
  ים יחוק העזר לא אושר משום שלא התאגדנו באיגוד מים ק. שינוי חוק העזר        
  .לפיכך לא נוכל להמשיך ולתת הנחה במים        
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  .y יעלה לו x בהסבר הקצר לתושבים לתת דוגמא פשטנית אדם שצורך -   יים גלח  
  

  . בכמה זה משפיע,מ"המעהעלאת  -  אלון בנדט  
  

  .₪ אלף 250 -  ליליאן אדרי  
  

  כמו שאנחנו,  שנים10 אני גם בועדת כספים אמרתי שאילו המועצה היתה נוהגת כך -  יוסי ניסן  
  תמיד כשאמרנו שאפשר להתייעל נאמר לנו , שהגענולא היינו מגיעים לאן ,  בקשנו       
  .הגענו לעצם ולא ניתן מבלי להעלות ארנונה        

  
  .האם ניתן לראותה, האם ישנה תכנית,  דברו על התייעלות-  מןינלב ב  

  
  . איתוחיות הגשנו תקציב בעודנו חושבים שניתן ל2012 בשנת -  ליליאן אדרי  
  .בדקנו התקשרויות,  הנחהפנינו לספקים ולקבלנים בקשנו        
  .מצטבר₪  מליון 3יש כאן גרעון של , בשנים הבאות זה יהיה קשה        
  . גרעון מביא לך חשב מלווה15% -משרד הפנים כשאתה מגיע ל        

  
  . כיצד יש העלאה בשכר-   בינמןלב   

  
  .תוספת וותק שנתי והסכמים קיבוצים,  יש הסכמי שכר כמו בברום-  יעקב שנחה  

  
  .חריגהב שכר נבחרים -  בינמןלב   

  
  .מגדיר שכרמשרד הפנים ל " חוזר מנכ-  שמואל לביא  

  
  .פ גודל אוכלוסיה"עמועסקים  נבחרים ובכירים -  ליליאן אדרי  
  .יש תכנית וגם לא לקבל הצעת אלקו זו התייעלות        

  
  ועצהתשובתי לכל חברי המ .עיםותים שצומצמו יש מקומות שסגרו מנו יש שיר-   חיים גל  

   . לא נכון  וזה יעל מבלי לפגוע בתושביםיובמיוחד ליוסי ניסן שטען שניתן להת         
  .אןילליל, לועדת כספים, מודה לשנחה .ם בשגרההתקיילזה לא יכול   

  
  .וי להתייעלות שחברי המועצה יתמכו בכך אין סיכ בלי-  יעקב שנחה  

  
  .תוך ראיה שעשיתם עבודה יסודית נעשה הכל כולנו להיצמד לכל ההחלטות מ-   חיים גל  

  
  .מדרכותב לא מתבצעת כל עבודה  בפועל ,אהוחה הלולקהמדרכות נלתיקון  -  ניסים פרץ  

  
   מליון למדרכות בכוונה לקדם את הנושא ובעוד מספר שנים 1נשאר מליון  3.5 מתוך -  יעקב שנחה  
   את כל  אני חושב שהיות ויש.להגדיל את התקציב ולקדם שטחים נוספים        
  . חכםא זה ל,דחפתוח של המונים והרוכבים לעשות שיפוץ מדרכות בזמן אה   עבודות      
  .לאחר תיקוני הצנרת אני מניח שיפנו לעבודות אלה        

  
        תשובות לשאילתותתשובות לשאילתותתשובות לשאילתותתשובות לשאילתות    ----    6666לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף   
  שאילתות של לב בינמן ונסים פרץ  6.1  

  
  : הקריא את השאילתא-   חיים גל  

   עדרותה ביום יל במשלחת מטעם המועצה וה"וך לחויציאתה של מנהלת מחלקת חינ"
 .פתיחת שנת הלימודים

 ?מי אישר את ההוצאה הכספית  
  מי אישר למנהלת מחלקת חינוך לצאת ביום פתיחת שנת הלימודים ומדוע לא חזרה עם   
  ?המשלחת הרשמית  
  ".כמה ילדים יצאו ומי היו המלווים הנוספים  
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  ?א את דיבתי על כך שלא חזרתי עם המשלחת מי הוצי-  בתיה הרפז  

  
  : והתשובה-   חיים גל    

  ראש המועצה התבטא כבר בעבר וזה מופיע בפרוטוקולים שעובדי המועצה היוצאים   "
  .לייצג את המועצה וגם את מדינת ישראל הם באישורו הבלעדי  

   ומשתתפת בה משלחת בני מאחר, ראש המועצה החליט לא להפקיר את הזירה בנסיעה זו                
  .הרשות הפלשתינאיתנוער מ  
  .המלווים שנקבעו נסעו עם כל משלחת הנוער וגם חזרו עימה  
  כפי שגם , עקב מקרוב על הפתיחה המוצלחת, ראש המועצה נכח בפתיחת שנת הלימודים  
  .ח על כך בישיבת המועצה האחרונהודיו  
  ".ותמעבר לכך אין ראש המועצה מתעסק ברכילוי  
  

  :  מקריא שאילתא      
ח לועדת הביקורת לגבי "היועץ המשפטי של המועצה מחויב בכל שנה להוציא דו"

ח כזה ולא קיבלנו לישיבת "בפועל אין דו, התביעות הפתוחות של המועצה וכנגד המועצה
  .ועדת הביקורת למרות שביקשנו

וג המשפטי של כמו כן עדיין לא קיבלנו תשובה למעלה משנה מה היתה עלות הייצ
  ". יב לבית הספר אשל הנשיא–הסעות תלמידי יא שונים בנושא המועצה בבתי המשפט ה

  
  :והתשובה

  .ח כלשהו לועדת הבקורת"אין היועץ המשפטי מחוייב להוציא דו"
הוא כן מחוייב להוציא חוות דעת לגזברית המועצה בגין התביעות הפתוחות והערכת 

  .יש תקציב מתאים לכךעל מנת להפר, הסיכון הכספי בהן
ח "מסמכים אלה של היועץ המשפטי ניתנים בכל שנה והנני דוחה את קביעתכם כי אין דו

  .כזה
י בקשתנו שלא לחייב שכר טרחה בגין יצוג המועצה בעתירה " עפ–לגבי התביעה 

  ."המועצה לא חוייבה על ידי היועץ המשפטי, המוזכרת

 

  
   למשלחת . החלטה שכל משלחת תגיע לאישור המועצה18/7/10 - יש לנו החלטה מ-  נסים פרץ  
  .אישורזו לא נתקבל כל         

  
  :ח שלו" רוצה לקרוא מה המבקר כותב בדו-  ניסים פרץ  

ח בכתב הסוקר את כל התביעות שההליכים בהם "היועץ המשפטי מוסר מדי שנה דו "
כמו כן . והיההיקף החיוב הכספי שהוטל על הרשות בגין תביעות אלה במידה , הסתיימו

ח נתונים על התביעות הפתוחות העומדות כנגד הרשות והערכת היקף הנזק "מופיעים בדו
  ."הכספי שעלול להיגרם למועצה בגין התביעות הפתוחות

    
  .ח וקבלתם אותו ממני"אתם בקשתם ממני את הדו,  ראש המועצה ענה נכון-  שמואל לביא  
  הוא משקף את מה שהיועץ המשפטי , ח אינו משקף בדיוק את מה שכתבתי"  הדו      
  .  מחויב לתת      
  .הייתה לי החלקה בניסוח, ח הזה לא משקף את התביעות הסגורות"  הדו      
  הן מופיעות בספר התקציב ,   אם מישהו מכם רוצה לדעת לגבי תביעות סגורות      
  .  של המועצה      
    

  
  שאילתא של יוסי ניסן  6.2  

  
  : מקריא שאילתא-   חיים גל  

  "?מדוע הופסק פרויקט עיקור החתולים בישוב ולא נמצא כעת תקציב"
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  :והתשובה
השנה גם לאור הנתונים שאנו . 2010-2011 חתולים סורסו ועוקרו בשנים 300מעל "

  .מקבלים מהתושבים הכמות פחתה באופן משמעותי ואנו שמחים על כך
יב כספי שיממן את המשך ר הועדה לאיכות הסביבה פעל ללא ליאות לאתר תקצ"יו

  . לא כלל תקצוב הנושא2012וזאת משום שתקציב , הפעולה
 מימון המשך הפרויקט ,בימים אלה קבלה המועצה סכום כסף בגין מחזור הטקסטיל ויעודו

  . שיצא לדרך בימים הקרובים,עיקור וסירוס חתולים
  ."יש לציין כי חבר המועצה אלון בנדט עושה רבות בענין

  
  

  נתחיל את הפעולה , מצאנו את הכסף,  היות ואני לא הייתי פה בשבוע שעבר-  דטאלון בנ  
  .מים הקרוביםיב        
   שולי שיושבת כאן ,כספים לשנת הבאההכבר בקשתי מעדנה לעדכן את ועדת         
  .היא עוזרת לי בנושא, יתה שותפה גם למצוקה וגם לידיעהיה, יןישותפה לכל הענ        

  
  .את מתנסחת יפה,  להכיר את שולי שמחתי-  חיים גל   

  
        יוסי ניסןיוסי ניסןיוסי ניסןיוסי ניסן' ' ' '  הח הח הח הח–––– הצעה לסדר היום  הצעה לסדר היום  הצעה לסדר היום  הצעה לסדר היום ----    7777לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף         

        
  : מקריא ההצעה לסדר היום-   חיים גל  

לאור השריפה שפרצה ברחוב עדעד ושלא הגיע רכב מכבי אש בזמן מסיבות שונות ואין "
זו הפעם הראשונה ולאור המצב הבטחוני אבקש לדון בנושא רכישת כבאית והעמדתה 

 .בישוב
ישנם אנשים שעסקו בכיבוי אש בעבר שיהיו מוכנים להתנדב להפעיל את הכבאית ובנוסף 

  .ניתן להכשיר שני עובדי מועצה לתפעול הכבאית
ידוע לנו כי קיבוצים וישובים קטנים מהישוב שלנו מעמידים אמצעי כיבוי טובים משלנו 

  ".ל לא מעט חיי אדםכמו גם העמדת אמבולנס כפי שמוצב בישוב מיתר שכידוע הצי
  

  :קריא את התייחסותו של אלימ        
להבדיל מהקיבוצים , אין תקדים כזה שבישובים עירוניים כשלנו מחזיקים כבאית"

המקבלים מימון מהאגף להתיישבות במשרד הבטחון לכל מיני פעילויות בהתיישבות 
  .העובדת

, לאחר תיקון החוק, וםלכן האחריות לכיבוי אש היתה בעבר לאיגוד ערים לכבאות והי
  .ברשות הכבאות

יש לציין בפני חברי המועצה תיקון לחוק התכנון והבניה של מדינת ישראל שבכל בניה 
מטף כיבוי וגלגלת מחוץ למבנה לכיבוי , חדשה צמודת קרקע מחייבים להתקין גלאי עשן

  .אש
טח לא ניתן וב, את האפשרות לרכוש ולתחזק כלי לכיבוי אש, גם אם תרצה, אין למועצה

  .להטיל זאת על עובדי המועצה שגם כך מספרם קטן מאד ואינם מיומנים לכך 
  

עוזר ראש המועצה עובדיה , ט המועצה דני מלכה"עם זאת ראש המועצה הנחה את קב
צבי ואת פקח המועצה שושן סלומון להחזיק ברכבים צינורות מגולגלים המיועדים 

  .להתחבר להידרנט
לכן הגורמים המקצועיים והמיומנים , כל שריפה מותר לכבות במיםחשוב גם להזכיר שלא 

  ".הם אנשי כיבוי אש
  

  וזה ,  תחזוקה שנתית,ידתח מצו" אלש700,000וב  כבאית עולה ליש–אני עשיתי בדיקה         
  .'  אינו כולל תשלום שכר לעובדים על תנאיהם וכד

        
  

   אין פה אנשים שיוכלו לתפעל במהלך ,ם לקבל מחר בבוקריאנו יכול אמבולנס -  דני מלכה  
  . מתאים לנושא כאן שיעור התנדבותאין, השנה           
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  אני אצביע נגד גם, אם אנחנו יושבים על דברים חשובים: אני מבקש להעיר לפרוטוקול -  בינמןלב   
  .לכאן ולגעור בי אם אלי לוי יצטרך לחזור         

  
  כולכם מוזמנים , יסי אדיניידת תרומת דם וכרט, יקט קהילה בריאה במסגרת פרו23/11 -  אלון בנדט  

  .  להשתתף
  
  
  

  
  .הישיבה ננעלה      

  
  
  
  
  
  
  

   עדנה זטלאוי: רשמה                    
  

  
    

        
        
  


