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  ש המועצהרא $  מר אלי לוי :משתתפי   
  ר המועצהחב $  אופיר אליהוא      מר       
   חבר המועצה$    מר לב בינמ�      
   חבר המועצה$    מר  אלו� בנדט      
   חבר המועצה$    מר חיי  גל      
   חבר המועצה$    מר ניסי  פר&      
   ר המועצהחב $   יעקב שנחהמר    

  
   חברת המועצה$    איריס חיימי' גב  : חסרי   
    ר המועצהחב $  מר יוס' ניס�      
        
  משפטי יוע& $   ד ששו� יצחק"עו   :נוכחי   
   עוזר ראש המועצה$    מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה$    ליליא� אדרי' גב      
  מועצהט ה" קב$    מר דני מלכה      
   מנהלת הלשכה$    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ$   עדנה זטלאוי' גב      

  
  :אישור ועדות המועצה ונציגי המועצה בגופי  סטטוטוריי אישור ועדות המועצה ונציגי המועצה בגופי  סטטוטוריי אישור ועדות המועצה ונציגי המועצה בגופי  סטטוטוריי אישור ועדות המועצה ונציגי המועצה בגופי  סטטוטוריי         : על סדר היו     

  ועדה מקומית לתכנו� ובניה    ועדת הנהלה      
  ועדת משנה לתכנו� ובניה    ח"ועדת מל      
  הועדת איכות הסביב    ועדת בקורת      
  ועדה למאבק בסמי     ועדת הנחות      
ועדה להנצחת זכר  של נפגעי     ועדת מכרזי       

  טרור
  ועדה לבטיחות בדרכי     ועדת בטחו�      
  ועדת ערר לארנונה   ועדת רכש ובלאי      
  ועדת תמיכות      
  נציג המועצה באיגוד ערי  לכבאות      
  נציג המועצה ברשות הניקוז      

  
  .מועצה שלא מ� המני� פותח את ישיבת ה$    אלי לוי
  יש לנו ועדות שה� לב ,   מועצה אינה יכולה לתפקד ללא ועדותיה    
 של העשייה כמו למשל ועדת ההנחות ואיני רוצה לעבור את  ליבה      
  .של אישור צו הארנונה נריוצסה      

  
  וכשישבתי ע  חלק מכ  ,   הגשת  הצעה נגדית לאיוש ועדות    
  ".לא הבנו שזה כ� "אמרו חלק מכ  ,  והסברתי    
    ההצעות הנגדיות לא יוכלו לתת למועצה הזו לתפקד כפי שהיא     
  .  צריכה וחבל לי על כ�    
  יוסי ניס� נפגשתי עימו והסברתי לו שוב מדוע'   לפי בקשתו של הח    
  .  חשובות ועדות אלה לאישור    
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   תיקי  לועדת המשנה לתכנו� 2עומדי  היו  לאישור :   לדוגמא    
  ואותו) הברזל התייקר בינתיי (סגר ע  קבל� שתושב .   ובניה    
  .המועצהל פקידות המועצה בשל כשל של חברי   אד  בא בטענות א    
  . ואינו בא לידי ביטויתהביקור  דיו� שצרי� להיער� בועדת     
מעמד של  שני  שאני עומד בראשותה הגיע ל8  המועצה הזו לאחר     
  אנו גורמי  לה ,  רשויות בכל האר&36מתו� " מועצה איתנה"      
  .לצעוד אחורה      

  
   כיבטענה במשרד הפני   תהביקור  היו  התקשר אלי מנהל אג'     
   .לא נדו�ח הבקורת החיצונית "  דו    
      
  רכבת ישראל , שעומדי  לדיו� הועדה תיקי  2 –  ועדת ערר     
    א   ג  היו. חייבי  לעבור את השלב של ועדת ערר.  ומקורות    
   שנגיע לדיו� בהשתתפות כל נאשר את הועדה יקח חודש עד      
  ?וי בבית המשפטכיצד נסביר את השיה.   הנציגי     

  
  י הציבור נשבעת  אמוני  "  את  חברי המועצה שנבחרת  ע    
  .  למועצה    

  
 בתחילת הישיבה  ועדות ואני 6  ע  יוסי ניס� סוכ  שמעלי  לדיו�     
  :)ח"מלתוספת של ועדת  (דותוע 7הודעתי על       
  ועדת , בקורתועדת ,  לתכנו� ובניהמשנהועדת ,   ועדת הנהלה    
  שינויי  שער� ע  שני ערר ועדת , בטיחות בדרכי ועדת , הנחות      
  . ואני מקבל אות�יוסי ניס�      

  
  .  הערב אני מתכונ� להעלות רק את הסיכו  שהיה לי ע  יוסי ניס�    

  
  

  כמעכבי  להציג אותנו �ניסיות אני מוחה על כ� שלמעשה יש  ראשי$  אלו� בנדט
  . לא כ� הדבר,  את הועדות    
  .  לצערי קרה אסו� לראש המועצה והמתנו עד לחזרתו    
  מאז ש , הוגשה הצעה נגדית3/2 $ דנו בה וב,  קבלנו את ההצעה    
  .לא קרה דבר הגשתה      
  הוציא אותה  בקשתי לכנס את המועצה מתו� הצור� ל11/2 $  ב    
  .  מהשיתוק ולהשתלב    
  ה שמפתיע אותי שעולה הצעה אחת על השולח� ע  התעלמות   מ    
  .  מוחלטת מההצעה הנוספת    
    אני חרד שאנשי  שזקוקי  לשירות מהמועצה אינ  יכולי  לקבל     
  .  אותו    
    לצערי חזרנו לנקודת ההתחלה ומבקשי  שההצעה תעלה כמסמ�    
  .לא אותה הצעת הביניי  ע  יוסי ניס� ו,  של  שלנו    
  .אנו חלוקי  בדעותינו וזה לגיטימי,   איננו מסכימי     
הצעות ה את שתי מעלי  , אחת  לא נראה תקי� ללכת רק על הצעה     
  .עליה� ומצביעי       

  
  

  בישיבה שהעברנו לכ  ,  מר בנדט היקר שחרד לתושבי הישוב$    אלי לוי
  י מזכיר המועצה "ליכ  מכתב מפורט עהגיע א, הארנונה בנושא      
לדחות בישיבה למרות הסברינו אודות החשיבות ולמרות  ובקשת       
   אי את משמעויות והסברתי ל� יו  הישיבה שהגעת אלי בבוקר       
 והישיבה ,  לישיבה ולא הגעתיעהודעת לי כי תג,  אישור צו ארנונה     
  .קבלו את ההנחותהיה איכפת ל� שהנכי  לא י נדחתה ולא        
  $ב,  אבי נפטר12/11 $ ב, "קרה אסו� לראש המועצה"  לבוא ולומר     
  ביותר   ישבתי וחשבתי כיצד לתת את היצוג הטובכבר 12/12      
  .לכול  בועדות      

  
  .ר ועדות" יו2 $ חברי  ו4 קבלה , סיעת יחיד,  סיעת עוצמה    
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ועדות ר " יו$5י  ו חבר7 קבלה , מנדטי 3 ,  סיעתו של ראש המועצה    
  ).חוקמכח המה�  3(      
   יותר 2 . ר ועדות" יו$2 חברי  ו9 קבלה , מנדטי 3 ,שיסיעת       
  .המועצה מסיעתו של ראש      
  .בגיבוי שלכ היה יוסי ניס� סיכ  ע  חיי  גל כל ש. א.  ד    

  ועדה חשובה אחד מה  ב, ר" יו2 קבלה ,  מנדטי 2, סיעת תפנית       
  . בדיוק כסיעתו של ראש המועצה, חברי 7 $ו ועצהמאוד במ      

  
   רצה להיות ראש מועצה והיו , הפסיד אי� לו מה ל,ר עוצמה"  יו    
  . להפריעעניינו הוא      
  , חיי  גל, לב בינמ�, איריס חיימי,  חברי מועצה חדשי 5במועצה       
  . שרוצי  לפעול ואני מאמי� לה ,  אלו� בנדט וחבר� לסיעה    
   אול  לא בקנה אחד ע  ,ד אחד את  רוצי  לעשות לציבורמצ      
  .עבודתה של המועצה      

  
, אני נסי  פר&.  מוחה על העובדה שראש המועצה אינו נוקב בשמי$   פר&נסי 

  .  חבר המועצה המקומית להבי     
  

  אי� שבוע שאיני מקבל מסרי  לצירופו אלי ואני , ר עוצמה" יו לגבי$    אלי לוי
  .לא להשמע למסרי , שמאחר ואד  פועל בדר� קלוקלת  החלטתי     
  ,   אני רוצה שתבינו וג  הצהרתי על כ� בישיבת המועצה הקודמת    
  .לאיש אי� חובת הוכחה  לי     
  באופ� ענייני אינכ  באי  כסיעה ומבקשי  ,   את  רוצי  להפריע    
  יצוג בועדה פלונית של אד  מטעמכ  שיכול לסייע ולתרו        
  . לעבודלילא לתת   באי את  .בנושא      
  נבחר פה ראש מועצה וקשה,   כשאנו מדברי  על טובת כלל הציבור    
  .  מאוד למישהו או מישה  לקבל את העובדה    
 מה שאת  עושי  , צרכי  ומבקשי  פתרונות,  יש בעיות  לאנשי     
  .קוד ) מופנה לבנדט(בהצהרות של�  אינו עומד      
  .16:00 $� היו  ב  כ� ג  אמרתי ל    

  
  

  מיד אחרי ישיבת המועצה החגיגית ביקש ראש ברצוני להבהיר כי $   חיי  גל
  . הצעה לכל הועדותגבשהמועצה שניס� ואני נשב על מנת ל      
   הוא נפתח אבל, כיצד הדבר יתפתחכי לא ידעתי   בצניעות אומר     
 נציגות  חברי מועצה או6חתו  על כל מסמ� הגיע ע   יוסי בכ� ש      
 !וני מיד חשתי בגוש אופוזיצי.אותכ   מייצג יוסי ניס� כי,מטעמכ       
 מצאתי את עצמי כחבר טוב  מההרכבי  ו97% ישבנו והחלטנו על       
  בהתייחס לנאומ� בישיבה החגיגית והמשקל שנתת  ,)בנדט(של�       
  . ר ועדה זו"בשבצי אות� ליו,   לנושא איכות הסביבה    
   אני פשוט המו  ולא מבי� אי� , מבקש לפנות לחברי וכעת אני       
  , חדשי ) בנדט, נסי  פר&, לב, איריס( חברי מועצה 5אנחנו       
  . אופוזיציהאת כל הישוב למשחקי מוכנסי  ומכניסי       
   אי� הרמת ?אי� אנו משביתי  פעילות מועצה?   לא� אנחנו נכנסי     
  ?  היד אינה רועדת    

  
  ,יבה ראשונה חגיגית ברכתי את ראש המועצה ואני אומר ג  פהישב $  יעקב שנחה
  . כדי לשרת את התושבי , ביחד,  ראש המועצה נבחר ואנו נבחרנו    
   .ביכולות ובכישורי  של האנשי מתחשב   ראש המועצה אינו     
איני רוצה בשו   עניתי ש,באיזו ועדה אני רוצה להיות כשנשאלתי      
  . בה יש לי נסיו�,בועדה אחת לבסו' הסכמתי ,  ועדה    
  ,  הניסיו� המוניציפלי שלי לא התחיל ע  אלי לוי אלא הרבה לפניו    
  . תור  ועוזר לתושבי  במקו  מגורי שנה אני20  מעל     
  ,   אז שלא יבוא יכפיש ויזרוק בו& כי אי� לי שו  עני� בלעצור    
  י� צרי� להבזה ש הוא .לתקוע גלגלי  ולהפריע לראש המועצה      
  להתנהל שאנחנו נבחרנו כנציגי ציבור ויש כא� נקודות שצריכות       
  .ולא לפי הבנתו כפי שה� צריכות      
  ,רי  צריכי  להיות מוגשי  לאישור בזמ� ולא באמצע הישיבה"  תב    
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  .  התייחסתי לכ� וראש המועצה לא קבל את התייחסותי    
  

  אחד מהחברי לשב ש  אי� לי עני� לפגוע בתפקוד המועצה ואיני חו    
   א� המועצה צריכה להתנהל לפי רצו� הבוחרי  ולא ,עני� כזה  יש     
  .ראש המועצה לפי רצו�      
  מסיעת ר " יו1 ,מסיעת לבר ועדות " יו6  שובצו ועדות12  מתו�     
  .שיר מסיעת "יו 3 ,תפניתר מסיעת "יו 2 ,עוצמה      

  
  אני לא רוצה להיות בא'"ומר א. ר עוצמה לדייק" הייתי מצפה מיו$    אלי לוי
  יהלאד  שנ.  והיא ועדת המכרזי "  ועדה אלא רק בועדה אחת    
  .י  צוות עובדי  גדול ונמצא היו  בלב ליבו של החוק הישראל    
   חבר בועדת :שותיויר סיעת עוצמה ודר"י יו"  יש כא� מסמ� חתו  ע    
  חבר, יבהחבר בועדת איכות סב, חבר בועדת תכנו� ובניה,   הנהלה    
  הוא לא רוצה, חבר ועדת בטחו�, ר ועדת מכרזי "יו,   בועדת חינו�    
  !!!  ועדות    
  ... אינ  וראשי הועדות9 מתו� 1  החלק היחסי של עוצמה הוא     

  
  ר"יוב יחסיות צריכה להתקיי  בי� חברי הועדות ואינה מתבטאת $  יוע& משפטי

  .  ועדות    
  

 נתתי לכ  , ידי נקיות. הנה קיבלנו כא� ג  חיזוק מהיוע& המשפטי $    אלי לוי
  .לפעול      
  קודמת העליתי ש  של אד  שפרטתי את יכולותיו   בישיבה     
   שני  מכה� בחבר המועצה התעשייתית 15 ,  לחבר ועדת הבחינה    
  , משאבי אנוש במכתשי ל" שני  סמנכ6 או 5 ,  רמת חובב    
  . מועצה מקומית להבי חברכיה� כ שני  5      
  ר עוצמה" דחית  את האיש הזה והלכת  לאד  שהציע יו,  ואת     
  .  שאמר שהוא מנוסה במשאבי אנוש    
    מקו  תרכובות ברו  ועד היו  לא היה אד  שהחזיק במשרה זו    
  ר " זה האיש ששמעת  ליו,  בפרק הזמ� הקצר ביותר וע' ממנה    
   לא ראה את הראייה הרחבה?מה ובגלל ,  עוצמה ואישרת  אותו    
  . טובת הישובשל      
  ל הברו  ובקשתי אות� "מנכ) בנדט(  במערכת הבחירות עמד ליד�     
  .מבי� המועמדי לדעתו אותו  לשאול      

  
   מקבל דעתו של יתיאחרת לא הי,  לא הכרתי את המועמד שהצגת$  אלו� בנדט
  .ר עוצמה"  יו    

  
  אלה הדברי  שאני,לגבי.  אינו ענייני שלכ  זה מוכיח שוב שהכוו�$    אלי לוי
  .יודע לעשות      

  
  לא היה מכובד לומר את ,  בישיבה הקודמת לא פציתי את הפה$  נסי  פר&
   2/3 הציבור ג  נת� לנו .אנו מכבדי  את רצו� הציבור, ליבי שעל      
  אני מוחה כנגד העובדה שראש המועצה אינו מסוגל  .מהקולות      
  .מילקרוא בש      
  אני הייתי אצל גזברית המועצה בדקתי כהכנה לישיבת התקציב       
  העבודה שמתבצעת  ואני מערי� אתלמדתי אותו את התקציב       
  .  והתקציב הוא טוב    
   .ואני רוצה להיות בועדה זו,   אני עסקתי כל השני  בחינו� ונוער    
   ענת , בקימר:ר ועדה"כיהנו יולהזכיר לראש המועצה   ברצוני     
  .אלחייני ואור� לבו�      
   ולא ,  אני חושב שעשיתי קצת למע� הישוב ולא בקשתי מי יודע מה    
  .  יכול להיות שיפסלו כא� אנשי     

  
   ציפיתי מאנשי  לבוא ולהגיד איפה היו רוצי  לשב& את האנשי  $    אלי לוי
 . הוצאנו את החיוניות, וכשאנחנו הוצאנו לדר� את הועדות,  שלה     
  ה ועד ראש המועצה היה ראש ה,מדובר בשמות שנסי  הציג א       
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  מ "ר וג  לא כמ"כיהנה כיוימר לא בק, מ" ולבו� מלאו מואלחיאני      
  .וכדאי לדייק  אלא היתה נציגת ועד הורי      
  ,   אמרתי שתמיד תו� כדי עבודה יש מקו  להקי  ועדות לפי צור�    
  .ה דיסקרטית בנושא רווחהועד,   לדוגמא ועדת נוער וצעירי     
  ,  לטובת המועצהמזמנו היקרחדד מוכ� לתרו  '   אני שמה שפרופ    
ס ושואל את הספרנית מה קורה "כשחבר המועצה נכנס למתנ אבל      
  .פורמלי במקו  לזמ� דיו� ,ס"מתנב      

  
  . זו רכילות$  ניסי  פר&

  
  ו נבחרנו על אנחנ,  כשנשבענו למדינת ישראל ולתושבי המועצה$  לב בינמ�
  .אני לא פוליטיקאי, מנת לשרת את התושבי  ולא לעשות דילי       
    אנחנו כא� בהתנדבות ולא בשכר ורוצי  לעבוד ע  יצוג הוג� בכל     
  .  הועדות    

  
  ?קבלה יצוג הוג� ולפי טעמ� סיעת� לא $    אלי לוי

  
  הלה קבלה בועדת הנא� בועדות החשובות לא היא ,  מתימטית כ�$  לב בינמ�
  .  א� ש  יכולי  לבטל אותנו בקלילות    

  
   "דגש"ר לורה לבנה מ" בקדנציה קודמת בועדת הנהלה ישבה ד$    אלי לוי
  .ר עוצמה"אנוכי ומר שנחה היו  יו      
    היצוג שקבלה סיעת שי הוא מעבר למשקל שלה במועצה ובכל     
  .  הועדות החשובות יש לה יצוג    

  
   מקולות 2/3אנחנו קבלנו ", חבר המועצה נסי  פר& בדבריו של $  אופיר אליהוא

  . השישיהנוצר למעשה פורו " התושבי       
  יעקב שנחה,  שני  נבחרתי למועצה והייתי נגד והצבעתי כ�5  לפני     
  . לא זו הדר� הנכונה.  גישר ביני לבי� אלי    
 לישיבה לא היתה עניינית והמכתב שהגשת  לא שלכ  הגעה האי       
  . המודפס עליוה את הדיושוו      

  
  .שלושה את  קבלת  , וכ� קבלנו את המנדטי שישה אנחנו $  ניסי  פר&

  
     ועדותשלושעני� ראשות וקת היא בהמחל,  הדיו� אינו ממוקד$  אלו� בנדט
  ואני מקבל את דברי� ועדת כספי  , ועדת חינו�,   ועדת מכרזי     
  . אתה צודק)חיי  גל  (    

  
  .ספי  לא תהיה במועצה המקומית להבי  ועדת כ$    אלי לוי
  . לכשתוק ,  כל נושא הכספי  ידו� בועדת הנהלה    

  
   אני .ל ואולי אפילו שווה לעשות הפסקה למספר דקות נשכי א $  אלו� בנדט
 את עמדת� בקשר לועדת כספי  אבל ועדת חינו� מ� הראוי  מקבל      
  .כא� לתת ביטוי ובמה לנושא שתהיה      

  
  ע  נציגות לחברי ,  ועדת החינו� תוק  בראשות ראש המועצה$    אלי לוי
  .ועד הורי , ס"מתנ, צופי  ,מועצה      
  . דקות הפסקה10 מכריז על .   מקבל הצעת�    

  
  $ הפסקה $

  
   , לשירות הציבורשמטרתנו בס� הכל כולנו יוצאי  מנקודת הנחה $    אלי לוי
  .כל אחד בדרכו      
   לכל התושבי  שהגיעו ולחברי ,  רוצה להודות לכל החברי     
  .המועצה שגילו רצו� טוב ומקווה שג  האחרי  יגלו רצו� טוב      
  ר סיעת תפנית ונביא אותה לאישור "  על ועדת החינו� נשב אני ויו    
  .  בישיבה הבאה    
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  :  הערב הולכי  לאשר בהסכמה    
  ר ראש המועצה"יו   $      ועדת הנהלהועדת הנהלהועדת הנהלהועדת הנהלה      
  חבר חיי  גל                
  חבר יוסי ניס�              
  חבר אלו� בנדט              

  
   חברי המועצהלכל  $  ועדת מקומית לתכנו� ובניהועדת מקומית לתכנו� ובניהועדת מקומית לתכנו� ובניהועדת מקומית לתכנו� ובניה     

  
  ראש המועצהר "יו   $      ועדת משנהועדת משנהועדת משנהועדת משנה     
  חבר חיי  גל              
  חבר יוסי ניס�              
  חבר לב בינמ�              
  חבר אלו� בנדט              

  
        חחחח""""ועדת מלועדת מלועדת מלועדת מל    
  ראש המועצה  $    ר הועדה"יו        
  דני מלכה  $     הועדהט"רמ        
  עדנה זטלאוי  $  כח אד מרכז הועדה ו        
  אורי לובל  $  מרכזת מידע לציבור        
  בתיה הרפז  $  מרכזת נושא חינו�        
  אורנה נוימ�  $   שירות פסיכולוגי        
  אביגיל עמית   $  ח    "מרכזת רווחה ופס        
  אבי מגוס  $  ובריאותמרכז תברואה         
  עובדיה צבי  $  תחבורה ומזו�מרכז         
  חנה חרמש  $    מהנדסת הועדה        
  לב חזנוב  $    מרכז אחזקה        
  יוסי אבני  $    מרכז מי  וביוב        
  אלי פרנס  $      וטרינר        
  עליזה חזוט  $      מזכירה        

  
  ר אלו� בנדט"יו   $    ועדה לאיכות סביבהועדה לאיכות סביבהועדה לאיכות סביבהועדה לאיכות סביבה    
  חבר אופיר אליהוא              
  חברה איריס חיימי              
   נחהיעקב שחבר               

  
  ר יוסי ניס�"יו   $      ועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורת    
  חבר אופיר אליהוא              
  חבר נסי  פר&              

  
  ד ד� מלכיאלי"ר עו"יו  $      ועדת עררועדת עררועדת עררועדת ערר    
  ד אית� יוגב"עוחבר               
  ד ציו� בראל"עוחבר               

  
            ועדת רכש ובלאיועדת רכש ובלאיועדת רכש ובלאיועדת רכש ובלאי    
                
  עדנה זטלאוי, מזכירת המועצה  ר"יו        
  ליא� אדרילי, גזברית המועצה  חברה        
  עובדיה צבי, עוזר ראש המועצה  חבר        

  
  

        ועדת תמיכותועדת תמיכותועדת תמיכותועדת תמיכות    
  עדנה זטלאוי, מזכירת המועצה  ר"יו        
  ששו� יצחק, יוע& משפטי  חבר        
  ליליא� אדרי, גזברית המועצה  חברה        

        
        
  

  אלי לוי  $   לכבאות לכבאות לכבאות לכבאותנציג המועצה באיגוד ערי נציג המועצה באיגוד ערי נציג המועצה באיגוד ערי נציג המועצה באיגוד ערי     
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  נה חרמשח, מהנדסת המועצה  $  ברשות הניקוזברשות הניקוזברשות הניקוזברשות הניקוזנציג המועצה נציג המועצה נציג המועצה נציג המועצה     

  
  ר נסי  פר&"יו  $      ועדת הנחותועדת הנחותועדת הנחותועדת הנחות    
  אליהוא אופירחבר               

  
  יעקב שנחהר "יו  $    ועדה למלחמה בסמי ועדה למלחמה בסמי ועדה למלחמה בסמי ועדה למלחמה בסמי     
  אלו� בנדטחבר               
  איריס חיימיחבר               

  
        ועדה להנצחת זכר  של ועדה להנצחת זכר  של ועדה להנצחת זכר  של ועדה להנצחת זכר  של     
  ר נסי  פר&"יו  $      נפגעי טרורנפגעי טרורנפגעי טרורנפגעי טרור    
  חבר איריס חיימי              

        
  ראש המועצהר "יו  $    ועדה לבטיחות בדרכי ועדה לבטיחות בדרכי ועדה לבטיחות בדרכי ועדה לבטיחות בדרכי                 
  חבר לב בינמ�              
  חבר אלו� בנדט              

  
  ר יוסי ניס�"יו  $      ועדת בטחו�ועדת בטחו�ועדת בטחו�ועדת בטחו�    
  חבר אופיר אליהוא              
  חבר ניסי  פר&              
  חבר יעקב שנחה              

  
  ר יעקב שנחה"יו  $              מכרזי מכרזי מכרזי מכרזי     
  חבר אופיר אליהוא              
  חבר חיי  גל              
  חבר לב בינמ�              
  לו� בנדטחבר א              

  
   יש לי משקל של נציג אחד אני מבקש להוריד אותי מועדות $  יעקב שנחה
  .  אחרות ולהשאיר מכרזי     
  .  אני מהנדס ומ� הראוי שאהיה מיוצג בועדת המשנה לתכנו�    

  
  

         אישרה המועצה את הרכב הועדות אישרה המועצה את הרכב הועדות אישרה המועצה את הרכב הועדות אישרה המועצה את הרכב הועדות פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד$$$$החלטה החלטה החלטה החלטה 
        

        ועדת הנהלהועדת הנהלהועדת הנהלהועדת הנהלה
        
        אלי לויאלי לויאלי לויאלי לוי        רררר""""יויויויו

        חיי  גלחיי  גלחיי  גלחיי  גל        חברחברחברחבר
        אלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדט        חברחברחברחבר
        יוסי ניס�יוסי ניס�יוסי ניס�יוסי ניס�            חברחברחברחבר
        
        

        ועדה מקומית לתכנו� ובניהועדה מקומית לתכנו� ובניהועדה מקומית לתכנו� ובניהועדה מקומית לתכנו� ובניה
        
        אלי לויאלי לויאלי לויאלי לוי        רררר""""יויויויו

        אופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהוא        חברחברחברחבר
        בינמ� לבבינמ� לבבינמ� לבבינמ� לב        חברחברחברחבר
        אלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדט        חברחברחברחבר
        חיי  גלחיי  גלחיי  גלחיי  גל        חברחברחברחבר
        איריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימי        חברהחברהחברהחברה
        יוסי ניס�יוסי ניס�יוסי ניס�יוסי ניס�        חברחברחברחבר
        נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&        חברחברחברחבר
        יעקב שנחהיעקב שנחהיעקב שנחהיעקב שנחה        חברחברחברחבר
        

        ועדת משנה לתכנו� ובניהועדת משנה לתכנו� ובניהועדת משנה לתכנו� ובניהועדת משנה לתכנו� ובניה
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        אלי לויאלי לויאלי לויאלי לוי        רררר""""יויויויו
        בינמ� לבבינמ� לבבינמ� לבבינמ� לב        חברחברחברחבר
        אלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדט        חברחברחברחבר
        חיי  גלחיי  גלחיי  גלחיי  גל        חבר חבר חבר חבר 
        ס�ס�ס�ס�יוסי נייוסי נייוסי נייוסי ני        חברחברחברחבר
        
        

        ח מקומיתח מקומיתח מקומיתח מקומית""""ועדת מלועדת מלועדת מלועדת מל

        אלי לויאלי לויאלי לויאלי לוי        $$$$                ר הועדהר הועדהר הועדהר הועדה""""יויויויו
        דני מלכהדני מלכהדני מלכהדני מלכה        $$$$                ט הועדהט הועדהט הועדהט הועדה""""רמרמרמרמ

        עדנה זטלאויעדנה זטלאויעדנה זטלאויעדנה זטלאוי        $$$$        מרכז הועדה וכח אד מרכז הועדה וכח אד מרכז הועדה וכח אד מרכז הועדה וכח אד 
        אורי לובלאורי לובלאורי לובלאורי לובל        $$$$        מרכזת מידע לציבורמרכזת מידע לציבורמרכזת מידע לציבורמרכזת מידע לציבור
        בתיה הרפזבתיה הרפזבתיה הרפזבתיה הרפז        $$$$        מרכזת נושא חינו�מרכזת נושא חינו�מרכזת נושא חינו�מרכזת נושא חינו�
        אורנה נוימ�אורנה נוימ�אורנה נוימ�אורנה נוימ�        $$$$            שירות פסיכולוגישירות פסיכולוגישירות פסיכולוגישירות פסיכולוגי
        אביגיל עמיתאביגיל עמיתאביגיל עמיתאביגיל עמית            $$$$        ח    ח    ח    ח    """"מרכזת רווחה ופסמרכזת רווחה ופסמרכזת רווחה ופסמרכזת רווחה ופס

        ססססאבי מגואבי מגואבי מגואבי מגו        $$$$        מרכז תברואה ובריאותמרכז תברואה ובריאותמרכז תברואה ובריאותמרכז תברואה ובריאות
        עובדיה צביעובדיה צביעובדיה צביעובדיה צבי        $$$$        מרכז תחבורה ומזו�מרכז תחבורה ומזו�מרכז תחבורה ומזו�מרכז תחבורה ומזו�

        חנה חרמשחנה חרמשחנה חרמשחנה חרמש        $$$$                מהנדסת הועדהמהנדסת הועדהמהנדסת הועדהמהנדסת הועדה
        לב חזנובלב חזנובלב חזנובלב חזנוב        $$$$                מרכז אחזקהמרכז אחזקהמרכז אחזקהמרכז אחזקה

        יוסי אבנייוסי אבנייוסי אבנייוסי אבני        $$$$                מרכז מי  וביובמרכז מי  וביובמרכז מי  וביובמרכז מי  וביוב
        אלי פרנסאלי פרנסאלי פרנסאלי פרנס        $$$$                        וטרינרוטרינרוטרינרוטרינר
        עליזה חזוטעליזה חזוטעליזה חזוטעליזה חזוט        $$$$                        מזכירהמזכירהמזכירהמזכירה

        
        ועדה לאיכות הסביבהועדה לאיכות הסביבהועדה לאיכות הסביבהועדה לאיכות הסביבה

        
        אלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדט        רררר""""יויויויו

        אופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהוא        חברחברחברחבר
        איריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימי        חברהחברהחברהחברה
        יעקב שנחהיעקב שנחהיעקב שנחהיעקב שנחה        חברחברחברחבר
        

        ועדת בקורתועדת בקורתועדת בקורתועדת בקורת
        
        י ניס�י ניס�י ניס�י ניס�יוסיוסיוסיוס        רררר""""יויויויו

        אופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהוא        חברחברחברחבר
        נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&        חברחברחברחבר
        

        ועדת עררועדת עררועדת עררועדת ערר
        
        ד ד� מלכיאליד ד� מלכיאליד ד� מלכיאליד ד� מלכיאלי""""עועועועו        רררר""""יויויויו

        ד אית� יוגבד אית� יוגבד אית� יוגבד אית� יוגב""""עועועועו        חברחברחברחבר
        ד ציו� בראלד ציו� בראלד ציו� בראלד ציו� בראל""""עועועועו        חברחברחברחבר
        

        ועדת רכש ובלאיועדת רכש ובלאיועדת רכש ובלאיועדת רכש ובלאי
        
        עדנה זטלאויעדנה זטלאויעדנה זטלאויעדנה זטלאוי, , , , מזכירת המועצהמזכירת המועצהמזכירת המועצהמזכירת המועצה        רררר""""יויויויו

        ליליא� אדריליליא� אדריליליא� אדריליליא� אדרי, , , , גזברית המועצהגזברית המועצהגזברית המועצהגזברית המועצה        חברהחברהחברהחברה
        עובדיה צביעובדיה צביעובדיה צביעובדיה צבי, , , , עוזר ראש המועצהעוזר ראש המועצהעוזר ראש המועצהעוזר ראש המועצה        חברחברחברחבר
        

        ועדת תמיכותועדת תמיכותועדת תמיכותועדת תמיכות
        
        נה זטלאוינה זטלאוינה זטלאוינה זטלאויעדעדעדעד, , , , מזכירת המועצהמזכירת המועצהמזכירת המועצהמזכירת המועצה        רררר""""יויויויו

        ששו� יצחקששו� יצחקששו� יצחקששו� יצחק, , , , יוע& משפטייוע& משפטייוע& משפטייוע& משפטי        חברחברחברחבר
        ליליא� אדריליליא� אדריליליא� אדריליליא� אדרי, , , , גזברית המועצהגזברית המועצהגזברית המועצהגזברית המועצה        חברהחברהחברהחברה
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        ועדת הנחותועדת הנחותועדת הנחותועדת הנחות
        
        נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&        רררר""""יויויויו

        אופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהוא        חברחברחברחבר
        ששו� יצחקששו� יצחקששו� יצחקששו� יצחק, , , , יוע& משפטייוע& משפטייוע& משפטייוע& משפטי        חברחברחברחבר
        ליליא� אדריליליא� אדריליליא� אדריליליא� אדרי, , , , גזברית המועצהגזברית המועצהגזברית המועצהגזברית המועצה        חברהחברהחברהחברה
        אביגיל עמיתאביגיל עמיתאביגיל עמיתאביגיל עמית, , , , מנהלת המחלקה לשרותי  חברתיי מנהלת המחלקה לשרותי  חברתיי מנהלת המחלקה לשרותי  חברתיי מנהלת המחלקה לשרותי  חברתיי         חברהחברהחברהחברה

        
        הועדה למאבק בסמי הועדה למאבק בסמי הועדה למאבק בסמי הועדה למאבק בסמי 

        
        נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&        רררר""""יויויויו
        אופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהוא        ררררחבחבחבחב

        איריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימי        חברהחברהחברהחברה
        

        הועדה להנצחת זכר  של נפגעי טרורהועדה להנצחת זכר  של נפגעי טרורהועדה להנצחת זכר  של נפגעי טרורהועדה להנצחת זכר  של נפגעי טרור
        
        נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&        רררר""""יויויויו

        איריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימיאיריס חיימי        חברהחברהחברהחברה
        

        הועדה לבטיחות בדרכי הועדה לבטיחות בדרכי הועדה לבטיחות בדרכי הועדה לבטיחות בדרכי 
        
        אלי לויאלי לויאלי לויאלי לוי        רררר""""יויויויו
        ר דוד אלושר דוד אלושר דוד אלושר דוד אלוש""""מ יומ יומ יומ יו""""ממממ

        לב בינמ�לב בינמ�לב בינמ�לב בינמ�        חברחברחברחבר
        אלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדט        חברחברחברחבר
        

        ועדת בטחו�ועדת בטחו�ועדת בטחו�ועדת בטחו�
        
        יוסי ניס�יוסי ניס�יוסי ניס�יוסי ניס�        רררר""""יויויויו

        אופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהוא        חברחברחברחבר
        נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&נסי  פר&        חברחברחברחבר
        יעקב שנחהיעקב שנחהיעקב שנחהיעקב שנחה        חברחברחברחבר
        

        מכרזי מכרזי מכרזי מכרזי ועדת ועדת ועדת ועדת 
        
        יעקב שנחהיעקב שנחהיעקב שנחהיעקב שנחה        רררר""""יויויויו

        אופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהואאופיר אליהוא        חברחברחברחבר
        לב בינמ�לב בינמ�לב בינמ�לב בינמ�        חברחברחברחבר
        אלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדטאלו� בנדט        חברחברחברחבר
        חיי  גלחיי  גלחיי  גלחיי  גל        חברחברחברחבר
        

         אלי לוי אלי לוי אלי לוי אלי לוי––––נציג הרשות באגוד ערי  לכבאות נציג הרשות באגוד ערי  לכבאות נציג הרשות באגוד ערי  לכבאות נציג הרשות באגוד ערי  לכבאות 
        חנה חרמשחנה חרמשחנה חרמשחנה חרמש, , , ,  מהנדסת המועצה מהנדסת המועצה מהנדסת המועצה מהנדסת המועצה$$$$        נציגת הרשות ברשות הניקוזנציגת הרשות ברשות הניקוזנציגת הרשות ברשות הניקוזנציגת הרשות ברשות הניקוז

        
        

  .הישיבה ננעלה
        
        
        

  עדנה זטלאוי: רשמה
  

        
 


