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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      
   חברת המועצה�    איריס חיימי' גב      
  ר המועצהחב �  מר יוס' ניס       
   חבר המועצה�    מר ניסי! פר)      
   ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    
    
  משפטי יוע) �    ד דורו  קור "עו   :נוכחי!  
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה�    מר עובדיה צבי      
   מנהלת מחלקת חינו��    בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה" קב�    מר דני מלכה      
   מנהלת הלשכה�    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ�   עדנה זטלאוי' גב      

  
  ::::אישור פרטיכלי!אישור פרטיכלי!אישור פרטיכלי!אישור פרטיכלי!. 1:     על סדר היו!

  .6/01/09 מיו! 2009 במני  לשנת 1פרטיכל ישיבה    1.1                 
  .13/01/09 מיו! 2009שלא מ  המני  לשנת ' ישיבה אפרטיכל   1.2        
  .25/01/09 מיו! 2009שלא מ  המני  לשנת ' פרטיכל ישיבה ב  1.3        

  
  דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה. 2    

  
  .אישור המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני אישור המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני אישור המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני אישור המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני . 3    

  
   ).).).).מכרזי כח אד!מכרזי כח אד!מכרזי כח אד!מכרזי כח אד!((((מינוי נציג ציבור בועדות הבחינה מינוי נציג ציבור בועדות הבחינה מינוי נציג ציבור בועדות הבחינה מינוי נציג ציבור בועדות הבחינה . 4    

  
  .וזרשות הניקרשות הניקרשות הניקרשות הניק, , , , ציגי המועצה לאיגוד ערי! לשירותי כבאותציגי המועצה לאיגוד ערי! לשירותי כבאותציגי המועצה לאיגוד ערי! לשירותי כבאותציגי המועצה לאיגוד ערי! לשירותי כבאותמינוי נמינוי נמינוי נמינוי נ. 5    

  
        מהקר  לעבודות מהקר  לעבודות מהקר  לעבודות מהקר  לעבודות  /  /  /  / 50,00050,00050,00050,000ח על ס� ח על ס� ח על ס� ח על ס� """"ר הצטיידות מחס  מלר הצטיידות מחס  מלר הצטיידות מחס  מלר הצטיידות מחס  מל""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב. 6    
        ....    פיתוח    פיתוח    פיתוח    פיתוח                

  
            אישור בקשת העסקי! במרכזי! המסחריי! החדש והיש  להנחה אישור בקשת העסקי! במרכזי! המסחריי! החדש והיש  להנחה אישור בקשת העסקי! במרכזי! המסחריי! החדש והיש  להנחה אישור בקשת העסקי! במרכזי! המסחריי! החדש והיש  להנחה . 7    
        ....    באגרת השמירה    באגרת השמירה    באגרת השמירה    באגרת השמירה                

  
  ::::חות רבעוניי!חות רבעוניי!חות רבעוניי!חות רבעוניי!""""דיו  בדודיו  בדודיו  בדודיו  בדו. 8    
  .30/06/08בעוני ליו! ח ר"דו   8.1       
  .30/09/08ח רבעוני ליו! "דו   8.2       
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  .2009 במני  לשנת 2 � שמח לפתוח את הישיבה ה�    אלי לוי
  

         אישור פרטיכלי! אישור פרטיכלי! אישור פרטיכלי! אישור פרטיכלי!����        1111לסעי' לסעי' לסעי' לסעי' 
        

        .... אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד6666/01/01/01/01/09/09/09/09 מיו!  מיו!  מיו!  מיו! 1111/09/09/09/09פרטיכל ישיבה פרטיכל ישיבה פרטיכל ישיבה פרטיכל ישיבה     1.11.11.11.1    ––––    ותותותותהחלטהחלטהחלטהחלט
        .... אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד13131313/01/01/01/01/09/09/09/09 מיו!  מיו!  מיו!  מיו! 2009200920092009 המני  לשנת  המני  לשנת  המני  לשנת  המני  לשנת שלא מ שלא מ שלא מ שלא מ ' ' ' ' פרטיכל ישיבה אפרטיכל ישיבה אפרטיכל ישיבה אפרטיכל ישיבה א    1.21.21.21.2                

        .... אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד25252525/01/01/01/01/09/09/09/09 מיו!  מיו!  מיו!  מיו! 2009200920092009  המני  לשנת   המני  לשנת   המני  לשנת   המני  לשנת שלא משלא משלא משלא מ' ' ' ' פרטיכל ישיבה בפרטיכל ישיבה בפרטיכל ישיבה בפרטיכל ישיבה ב    1.31.31.31.3                                
                        

  
         דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה––––    2222לסעי' לסעי' לסעי' לסעי' 

        
  אני מודה לכל המתנדבי! ועובדי,   יצוקה סיימנו את המבצע עופרת�    אלי לוי

  ס "ה בי,החינו� למוסדות ,ח"למל, לפקוד העור', לחיילי!,   המועצה    
  .  בדגש למנהלת    
  .בי! קבלה תשבוחות בכל הסיכומי! ברוח התקופה בכל הגזרות  לה    
  ס והגננות שקבלו פקודת המבצע ויצאו"  תודה נוספת למורות ביה    
  מבלי שתהיה בקשה או פניה כי הדבר אינו אפשרי וללא,   לעבודה    
  .  התחמקות    
  ה ונערכי! ביתר שאת במחסני  ממשיכי! בהיערכות למלחמה הבא    
  .ק"חפ, גירורי מי!, שערי גלילה, אספלט,   החירו! שלנו תאורה    
  מערכות תקשורת ,   ומרכז הפעלה בחירו! המקלט בסמו� לנו    
  .שולחנות ואביזרי! שוני!,   עובדות כולל ריהוט    
  ט המועצה שלקח את הנושא ברצינות ופועל מול"  מילה טובה לקב    
  .ות השונות והספקי!  הרשוי    

  
   משבצת קרקע שתוקדש לבני להבי!–  תכנו  עתידי מדרו! לישוב     
  . מבני!3  על כל מגרש יורשו     

  
  .בשבוע הבא למעו  היו!,  הוחל–  רישו! מוסדות חינו�     
    מרבית הרישו! מתבצע דר� האינטרנט הרישו! מתבצע רק למשפחות    
  .  שכתובת  להבי!    

  
  .'ס נערכת ע! תכנית המעברי! לאשל הנשיא של כיתות ו"  מנהלת ביה    
  .  אנו כבר מביטי! אל עבר סו' השנה    

  
  .כל הישוב מוזמ ,   נרקיס לתאנהו בשבט בי"הקרוב נטיעות ט'   ביו! ו    
  ."שתיל לכל תושב"מבצע ל במסגרת "י קק"  זה מתפרס! בעיתונות הארצית ע    

  
  .ילי! שת6,000 ל " קבלנו מהקק�  חנה חרמש

  
  . עצי רימו  מהמכו  לחקר הנגב200 � קבלנו כ�    אלי לוי

  
  .מה בקשר לפרי הרימו ,  כל הגינו  הציבורי מושקה במי! מושבי!�  אלו  בנדט

  
  , נקבל אישור משרד הבריאות שאישר דר� אגב השקיית הכר! במתק �    אלי לוי

  . הקבועי!מעל הערכי!בדר� כלל ג!   וממצאי בדיקות המי! שלנו טובי! ו    
  

  ?הא! המועצה תקבל חלק מכ�,  הפני!י משרד"מחולק ע/  מליו  20 �  אופיר אליהוא
  ).טקרא באינטרנ  (    

  
  



 6 מתו� 3 עמוד

                    
  
  
  
  

 ,בהיערכות לחירו!לרשות ברת כספי! על משרד הפני! בה"קבלנו הודעת מנכ �    אלי לוי
 משרד הפני! . את הכס' טר! קבלנו./ אל' 150  על ס�מיידית לתקציב השוט'      
  .ביקש להעלות אליו רשימות חריגי!      
  את כל הוצאותינו בגי  שכר  / 175,000אנו כללנו ברשימת החריגי! בס�       
ס כלול על "ג! המתנ. הסעות ושירותי! שלא גבינו עבור! מההורי!,   עבודה    
 לידיעתכ! אנו מחוייבי! לשל! שכר עבודה.   שירותיו במעו  היו! והצהרוני!    
  .  למרות שהגני! והמעו  לא פעלו ולכ  ההורי! לא חוייבו בתשלו!    

  
  .זוהי יזמה מדהימה ויש לפרס! זאת, בני להבי!המגרשי! ל מברכת על �  איריס חיימי

  . שתילי! לעשות חשיבה5000 �לגבי ה       
  

  .השלמות בערוגות,  כבר נשתלו�  חנה חרמש
  

  יוסי ניס  הכניס,  אמר את דברו הציבור. הסתיימו2008בחירות  �  יוסי ניס 
  הגיע לראש המועצה והציע באורח כנה ביותר,  מנדטי! למועצה3      
  .  שותפות    
    בקשתי לדחות את הישיבה בנושא הארנונה וראש המועצה סירב    
  . חברי מועצה5  ובלית ברירה החתמנו     
   הוא פועל כל  ועשל ראש המועצה יוסי אינו מישר קו  לשיטתו     
  .  באמצעי! פסולי! להדיח אותי מחברותי במועצה    

  
   רוצה להתייחס לנושאא! היית, קבלת זמ  להודעה! סיימת, ודה ת�    אלי לוי

  .היית מקבל זמ  קבוע בצו המועצות,   על סדר היו!    
  :  אני העברתי למר יוסי ניס  בזו הלשו     
 במשרד המדע והספורט על מנת למנוע ניגוד אינטרסי! בי  היות� עובד מדינה"      
  :לבי  חברות� במועצה הנ� מתבקש               
  .לפנות ליוע) המשפטי במשרד המדע והספורט ולקבל את חוות דעתו בעניי . 1      
  .לפנות לועדה לניגוד ענייני! ולקבל את אישורה לחברות� במועצה. 2      
  . צרי� לנהוג עובד מדינהכ�      
   היה צרי� להעביר מכתב ממשרד המדע,ות ערב הבחיר,יוסי ניס       
  מנהל הבחירות אישר, ת כדי לאפשר לו להתמודד"  שהוא יצא לחל    
  .להעביר לו את המכתב בתארי� דחוי, י חוק"שלא עפ,   לו    

  . המכתביוסי ניס  לא העבירמנהל הבחירות פנה אלי מש       
   אישיתרה  במקו! להביא מכתב ממשרד המדע מסר למנהל הבחירות הצה    
  יכולנו לעשות מעשה שמסב� את מנהל הבחירות. ת"  שלו כי יצא לחל    
  ).ברגע שמציפי! את הנושא(      
 ניס  הבחירות תהלי�   הכנסנו בסוד הענייני! את אבי הלר והצענו כי בסו'     
  . אז לבוא היו! ולטעו  שראש המועצה רוצה להדיח.את המכתב יעביר      

  
    ג! מאיריס ג! מבינמ  וג! מבנדט קבלתי אור ירוק לדחיית הישיבה    
  , למרות שחברי לסיעה לא יכלו להגיע לישיבה זו.  למועד שנדחה    
    עמדתי בכל זאת על כ� שהישיבה תתקיי! משו! שהמטרה מצדיקה    
  .  זאת    
   אתאלא ישוב חיי ונוש! שבכל רגע יש לו,   איננו מנהלי! כא  מוזיאו     
  .  הצרכי! שלו    

  
  ?אתה עובד מדינההא!  , חיי! גל�  יוסי ניס 

  
  . זה לא נכו – הפתיח של� שפתחנו יפה �   חיי! גל
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זה אינו מספיק זמ  להכיר את כול! וכ� אני ,  שעות20  אנו מכירי! אולי בקושי      
  .  חש    
  בזמ , אופוזיציה�אליציהנושא של קו, לצערי הגדול, כבר נגר!בזמ  קצר זה   ו    
  .על אי� לתפקדולהשקיע   שאנו צריכי! להתעכב     
  .  הישיבה שלא התקיימה לא הייתה עניינית    
  רשות שדות התעופה אינ!עובדי  .  לגבי שאלת� הא! אני עובד מדינה    
    מוגדרי! כעובדי מדינה ולמרות זאת לפני הבחירות פניתי למקו!    
  . לכ�  עבודתי וקבלתי אישור    

  
  .נא להוריד את העננה הזו,  אני מציע למי שיש לו אינטרסי!�    אלי לוי

  
  

        .... אישור המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני  אישור המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני  אישור המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני  אישור המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני     ����    3333לסעי' לסעי' לסעי' לסעי' 
  
  

  .19:00'  ישיבות המועצה יקבעו ליו! ג�    אלי לוי
  .  הא! זה נוח למרבית החברי!    

  
  .יישר א! לכלל החברי! זה מתאי! אני את�  אלו  בנדט

  
הראשו  בכל חודש הראשו  בכל חודש הראשו  בכל חודש הראשו  בכל חודש ' ' ' '  המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני  הינו יו! ג המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני  הינו יו! ג המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני  הינו יו! ג המועד הקבוע לישיבות מליאת המועצה שמ  המני  הינו יו! ג����        החלטההחלטההחלטההחלטה
        ....19:0019:0019:0019:00בשעה בשעה בשעה בשעה 

        
        

        ). ). ). ). מכרזי כח אד!מכרזי כח אד!מכרזי כח אד!מכרזי כח אד!(((( מינוי נציג ציבור בועדות הבחינה  מינוי נציג ציבור בועדות הבחינה  מינוי נציג ציבור בועדות הבחינה  מינוי נציג ציבור בועדות הבחינה ����    4444לסעי' לסעי' לסעי' לסעי' 
  

  . במכתשי!ל משאבי אנוש"סמנככיה  כ ,י' מציע לאשר את יהודה פלצ�    אלי לוי
  

  . מוטי כה  מברו!–ר  יש לי מועמד אח�  יעקב שנחה
  

  .שהוא מועד'על כ  יה ג! חבר מועצה ואני חושב י ה' יהודה פלצ�    אלי לוי
  

  הצבעה
  .איריס חיימי, חיי! גל, אליהוא אופיר,  אלי לוי4 �  י'יהודה פלצ

  
  .בינמ  לב, יוסי ניס , יעקב שנחה, נסי! פר),  אלו  בנדט5 �  מוטי כה 

  
        ....בור המקומי לועדות הבחינהבור המקומי לועדות הבחינהבור המקומי לועדות הבחינהבור המקומי לועדות הבחינה מונה כנציג הצי מונה כנציג הצי מונה כנציג הצי מונה כנציג הצי מוטי כה  מוטי כה  מוטי כה  מוטי כה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        
  

        וזוזוזוזרשות הניקרשות הניקרשות הניקרשות הניק, , , ,  מינוי נציגי המועצה לאיגוד ערי! לשירותי כבאות מינוי נציגי המועצה לאיגוד ערי! לשירותי כבאות מינוי נציגי המועצה לאיגוד ערי! לשירותי כבאות מינוי נציגי המועצה לאיגוד ערי! לשירותי כבאות����    5555לסעי' לסעי' לסעי' לסעי' 
  

  . מסדר היו! מסיר�    אלי לוי
  
  

        פיתוחפיתוחפיתוחפיתוחמהקר  לעבודות מהקר  לעבודות מהקר  לעבודות מהקר  לעבודות  /  /  /  / 50,00050,00050,00050,000ח על ס� ח על ס� ח על ס� ח על ס� """"ר הצטיידות מחס  מלר הצטיידות מחס  מלר הצטיידות מחס  מלר הצטיידות מחס  מל"""" אישור תב אישור תב אישור תב אישור תב����    6666לסעי' לסעי' לסעי' לסעי' 
  

   מה עושי!מ לקבל פירוט של" מבקש להסיר זאת מסדר היו! ע�  אלו  בנדט
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  .ע! הכס' הזה ומה הכיסויי! לעני  זה      
  

  !קר  לעבודות פיתוח אי  כיסוי לכ�ר לשולח  זה כשב" לא יעלה תב�    אלי לוי
  רשת , מחשבי!, טלפוניה וקווי!, למרכז ההפעלהי סיב אופט: כולל      
  , ח"תאורה במחס  מל,   תקשורת משנית שלא קשורה לממסרי!    
  .תריסי גלילה למחסני!, ח"  אספלט במחסני מל    

  
   בנוס' מצטיידי!. המבצע הזה נת  לנו מנו' להתארג  טוב יותר�  דני מלכה
  לצערי הכס', ערכות עזרה ראשונה, ק נוספי!"רי מי! וחפרו  בג    
  .  לא הספיק    

  
   אי  לי התנגדות להצטיידות מבחינת הסדר של העני  לא קבלנו�  אלו  בנדט

  .נייר בנושא ופירוט      
  

  אנו רואי!הזמ  קצר ור כי "אני מציע לאשר את התב, לא כיסוי זה פליליל �    אלי לוי
  .המלחמה הבאה  את  כבר    

  
  הצבעה

  .איריס חיימי, חיי! גל, אופיר אליהוא,  אלי לוי–בעד 
  . יעקב שנחה�נגד  

  .יוסי ניס , לב בינמ , אלו  בנדט,  ניסי! פר)–נמנע 
  

  .מהקר  לעבודות פיתוחמהקר  לעבודות פיתוחמהקר  לעבודות פיתוחמהקר  לעבודות פיתוח /  /  /  / 50,00050,00050,00050,000ח על ס� ח על ס� ח על ס� ח על ס� """"הצטיידות מחס  מלהצטיידות מחס  מלהצטיידות מחס  מלהצטיידות מחס  מל    241241241241 רררר""""אושר תבאושר תבאושר תבאושר תב    ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

         אישור בקשת העסקי! במרכזי! המסחריי! החדש והיש  להנחה באגרת השמירה אישור בקשת העסקי! במרכזי! המסחריי! החדש והיש  להנחה באגרת השמירה אישור בקשת העסקי! במרכזי! המסחריי! החדש והיש  להנחה באגרת השמירה אישור בקשת העסקי! במרכזי! המסחריי! החדש והיש  להנחה באגרת השמירה����    7777לסעי' לסעי' לסעי' לסעי' 
  

  .הניהול מחייבת אות!'  העסקי! שמי! שומר וחבבעלי �    אלי לוי
  .מבקש מהמועצה לאשר לה! כפי שאשרנו אשתקד  

  
  . יש הפרדה בי  עסק לעסק�  ניסי! פר)

  
  . כול! אותו דבר�    אלי לוי

  
   ? מדוע לא לתק  את חוק העזר�  בנדט  אלו

  
היו לנו המלצות מהיועצי! הכלכלי! להותיר זאת כ� ולהמשי� , בדקנו זאת �    אלי לוי

  .מתו� ראייה עתידית להעניק הנחות      
  

ת שמירה לעסקי! ולמוסדות  פה אחד אישרה מליאת המועצה הענקת הנחה מאגר–החלטה 
  . כפי שאושר לה! אשתקד50%במרכזי! המסחריי! בשיעור 

  
        ::::חות רבעוניי!חות רבעוניי!חות רבעוניי!חות רבעוניי!"""" דיו  בדו דיו  בדו דיו  בדו דיו  בדו����    8888לסעי' לסעי' לסעי' לסעי' 

        
   סו' שנת הכספי! תקבלו בעת הגשת תקציב2008 של 2 רבעו  �    אלי לוי

  .  המועצה    
  

  ./ מליו  1.8ח מציג נתו  מדאיג של התחייבויות בחריגה " הדו�  יעקב שנחה
  

  . וכמה היה לפני שנה�     לויאלי
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  . לא היה כ��  יעקב שנחה
  

  המועצה מתנהלת כעסק וכעסק מתנהל יש ,  יבדוק זאת אדוני�    אלי לוי
  .31/12 �  לבדוק את ה    
  ? מליו  יתאדו1.8 � וה31/12 �יע ל  ומה יאמר אדוני כשנג    

  
  ! אני אגיד כל הכבוד�  יעקב שנחה

  
  . למה ההפרש735 לעומת תקציב 815ת בארנונה בצוע  הנחו�  אלו  בנדט

  
  ,ל" כשאתה מאשר תקציב אינ� יודע איזה אישורי! תקבל מהמל�    אלי לוי

תהלי� אישור נכות הינו ארו� ,  פטור מארנונה100% הנחות לחולי סרט    ישנ     
  .י! לא נצפי! דבראלו,   וג! רטרואקטיבי    

  
  

  בסיכומי! אולי צדה עינכ!, ה  הגשתי לכ! הצעה לועדות המועצ    
  זה משו! שבדי  ראש המועצה, ועדותר "יו  כי סייעת לב קבלה יותר     
  .ר ועדות קבועות"  מחוייב לכה  כיו    
  ,למעט של יוסי ניס  ועל דעתו,   עד היו! לא קבלתי התייחסותכ!    
   נפגשתי איתו לפני שבועיי! בו ביקש שינוי.  ישב ע! חיי! גל    
  . ולא הגישו  בועדות    
  ועדת ערר וועדת ,   ישנ  ועדות חשובות מאוד כמו ועדת משנה    
  .בעצ! שתיקתכ! את! עושי! מעשה לא אחראי. שאינ  מתפקדות  בקורת     
  אי  כא  מנעמי שלטו ,   אלה אינ  גחמות אלא ניהול המועצה    
  .  לחלוקה    
  נושא  אני הודעתי לממונה על המחוז כי אני עומד להעביר את ה    
  .ציפיתי שתגיעו היו! ותתייחסו,   לשולחנו    
  .  יוסי ניס  ישב ע! חיי! גל והודיע שכל חברי המועצה מגבי! אותו    

  
  .  אני לא מוכ  לקבל כא  את הקרקס הזה    
  א! תעקבו על השתתפותו בועדות,   אני יודע למה הוא מתחמק    
  .רית מינופות שלו היתהההשתת, בקדנציה הקודמת  השונות     

  
  .ועוד הערב,  אנו נגיש ל� הצעה�  אלו  בנדט

  
  יהיו לכ� השלכות קשות,  אני מבקש לקחת זאת לתשומת לבכ!�    אלי לוי

  .  מאוד    
  .אל מול גופי! שוני!, ואני מצטנע, הניהול שלי במועצהאיני צרי� להוכיח את       
  ל משרד הפני! שיקבע את המש� פעילותה"  אני אקח הכל למנכ    
  .של המועצה בלהבי!      

  
   ובקשת 6/1/09 �נתת לנו ב,  לפעול ללא ועדות לא נית  לפעול�  אלו  בנדט

  .לא היינו עושי!, אנו בדיוק למטרה הזו כי אילולא כ ,   התייחסות    
  .העול!   לקח לנו זמ  לשבת להתדיי  אבל מפה ועד להציג את זה כסו'    
  .  אנו מתו� מגמה להגיש זאת    

  
  . ננעלההישיבה        

  
  עדנה זטלאוי: רשמה

 


