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  ט"תשס        באדר ח"כ                               

  2009 במר�             24                                                                                
 

  2186/ מה       מספרנו                                  
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  ש המועצהרא    מר אלי לוי :משתתפי#  
   חבר המועצה     מר לב בינמ"      
   חבר המועצה     מר  אלו" בנדט      
   חבר המועצה     מר חיי# גל      
   חברת המועצה     איריס חיימי' גב      
  ר המועצהחב    ס) ניס"מר יו      
   חבר המועצה     מר ניסי# פר�      
   ר המועצהחב     יעקב שנחהמר    

  
  ר המועצהחב    אופיר אליהוא      מר     :חסר  

  
  משפטי יוע�      ד דורו" קור""עו   :נוכחי#  
   מבקר המועצה    מר שמואל לביא      
   מהנדסת המועצה   'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה     מר עובדיה צבי      
   מנהלת מחלקת חינו�     בתיה הרפז' גב      
   גזברית המועצה     ליליא" אדרי' 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#     

  .3/02/09 מיו# 2/09פרטיכל ישיבה   1.1        
  .17/02/09 מיו# 2009/'פרטיכל ישיבה ג  1.2        
  .19/02/09 מיו# 2009/'פרטיכל ישיבה ד  1.3        

  
        ....דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה  .2      

        
        ) ) ) ) אגרת ביובאגרת ביובאגרת ביובאגרת ביוב((((חוק עזר ללהבי# חוק עזר ללהבי# חוק עזר ללהבי# חוק עזר ללהבי# """"אישור תיקו" לאישור תיקו" לאישור תיקו" לאישור תיקו" ל  .3                        

        ".".".".2005200520052005    ––––ו ו ו ו """"התשסהתשסהתשסהתשס
        

  ....אישור הרכב ועדת מלגותאישור הרכב ועדת מלגותאישור הרכב ועדת מלגותאישור הרכב ועדת מלגות  .4      
  

        ....סקר שביעות רצו" תושבי#סקר שביעות רצו" תושבי#סקר שביעות רצו" תושבי#סקר שביעות רצו" תושבי#  .5      
        

        י גזברית י גזברית י גזברית י גזברית """"החומר יוגש בישיבה עהחומר יוגש בישיבה עהחומר יוגש בישיבה עהחומר יוגש בישיבה ע((((אישור מחיקת חובות אישור מחיקת חובות אישור מחיקת חובות אישור מחיקת חובות   .6      
        ).).).).המועצההמועצההמועצההמועצה

        
        החלטה על מת" הנחה במקרה של משמורת משותפת על החלטה על מת" הנחה במקרה של משמורת משותפת על החלטה על מת" הנחה במקרה של משמורת משותפת על החלטה על מת" הנחה במקרה של משמורת משותפת על   .7      

  ....הילדי#הילדי#הילדי#הילדי#
  

  .31313131/12/12/12/12/08/08/08/08ח רבעוני ליו# ח רבעוני ליו# ח רבעוני ליו# ח רבעוני ליו# """"דיו" בדודיו" בדודיו" בדודיו" בדו  .8      
  
  

  .3/09 ערב טוב מתכבד לפתוח ישיבה      אלי לוי
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   פרטיכלי# פרטיכלי# פרטיכלי# פרטיכלי# אישור אישור אישור אישור            1111לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 
  

  .3/02/09 מיו# 2/09 פרטיכל ישיבה  1.1
  

  לצערי לא . בקוראי את הפרוטוקול מצאתי פער בי" מה שנרש# לבי" דברי    אלו" בנדט
  .  סימנתי את ההערות    

  
  . תעביר מסמ� ונאשר אותו כולל המסמ�     אלי לוי

  
   משו# מה נעלמו חילופי הדברי# ביני לבי" ראש המועצה– 4 עמוד    יעקב שנחה

  .ור  בנוגע לנציג הציב    
  

  . אני הצעתי מועמד בעל נסיו" ה" בתחו# משאבי אנוש וה" בתחו# המוניציפלי     אלי לוי
  .  אתה הצעת את מי שהצעת    
  כ� נאמר.   למחרת בדקתי בברו# ואמרתי את שאמרתי לאחר הבדיקה    
  .  לי בברו# שזהו פרק הזמ" הקצר ביותר שאד# אייש את כח האד#    
  .מועצה בהשוואה בי" שני האנשי#  מר שנחה הטעה את חברי ה    

  
  כ המשכת "אח" אי" ל� בושה: "אמרתי ל�.  מבקש לציי" שהכפשת אותו   יעקב שנחה

  ראיתי שיש ל� עניי" לפוצ� הישיבה ובחרתי,   לדבר ובקשתי להגיב    
  .  שלא להמשי�    

  
  

        .... אושר ע# ההערות אושר ע# ההערות אושר ע# ההערות אושר ע# ההערות2222/09/09/09/09 פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

  .17/02/09 מיו# 2009/'פרטיכל ישיבה ג  1.2
  

  יש לתא# את הפגישות וא# מישהו,  בישיבות שלא מ" המניי" בדר� כלל   יעקב שנחה
  לא היה קורה שו# דבר בהזזה,   מבקש לדחות כי יודעי# שהוא לומד    
  .לאחריו' ליו# א'   מיו# ה    

  
  . המועצה תתחשב במידת האפשר     אלי לוי

  
        .... אושר ע# ההערות אושר ע# ההערות אושר ע# ההערות אושר ע# ההערות2222009009009009שלא מ" המני" לשנת שלא מ" המני" לשנת שלא מ" המני" לשנת שלא מ" המני" לשנת ' ' ' '  פרטיכל ישיבה ג פרטיכל ישיבה ג פרטיכל ישיבה ג פרטיכל ישיבה ג––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

  
  

  19/02/09 מיו# 2009/'פרטיכל ישיבה ד  1.3
  

  . לפרטיכל זה שלחתי תיקו" אודות תארי� הישיבה   עדנה זטלאוי
  

        .... אושר כולל התיקו" אושר כולל התיקו" אושר כולל התיקו" אושר כולל התיקו"2009200920092009שלא מ" המני" לשנת שלא מ" המני" לשנת שלא מ" המני" לשנת שלא מ" המני" לשנת ' ' ' '  פרטיכל ישיבה ד פרטיכל ישיבה ד פרטיכל ישיבה ד פרטיכל ישיבה ד––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  
  

         דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה            2222לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 
        

   חברי מועצה וזה התאי# ג2#  הישיבה הנוכחית נדחתה לבקשת# של     אלי לוי
   אני שמח על הנוכחות למרות שאופיר.עברתי טיפול רפואי קט",   לי    
  .  הודיע לי זה עתה כי הוא חולה    

  
  ואפשרות הפע# יש מחיר מינימו# .וירו לא עלה מגרשי21#מכרז הכולל       

  מחיר מי שהציע מחיר גבוה יכול לבחור מבי" המגרשי# ש.  בחירה בי" מגרשי#     
  .3/5/09  המועד האחרו" להגשה .הצעתוטווח   המינימו# שלה# זהה ל    

  
  צ ומולי ממהוד בקשר למחל)"ל מע"  אתמול בצהריי# נפגשנו ע# סמנכ    
  י" במחל) הזהייש לנו ענ, 2010  שנת צא לדר� בתחילתי הסיכו# י"עפ,   להבי#    
  ,ופה היקרה יותראנו לוחצי# לקבל את החל,   ויש מספר חלופות לאישור    
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   יהיה פנוי מרמזורי40# כביש –צ מעדי) את הרמזור "מע,   ללא רמזור    
  .יעצרו ברמזור 31 לכביש 40מביש  או פניה מערבה פניה מזרחה   אול#     
,  שתרבות הנהיגה בנגב שונה ממה שקורה בחלקי האר� השוני#טועני#  אנו     
  .המיטבית # לבחור בחלופה מנסי# לשכנע גורמי# אלה ואחרי  לכ" אנו     

  
  ויש,   המתכנ" קבע שהצומת הנוכחי נמצא הרבה מעבר לקיבולת שלו    
   ליצור.ש" ב  ליצור שוליי# ארוכי# יותר לפניות מזרחה בצומת מכיוו"    
   נתיבי# השמאלי 2 יש מכוו" מערב .  שוליי# למי שמגיע ממזרח צפונה    
  האוטובוסי#( יהיו מזרחה ש# בקשנו ששניה#,   צפונה והימני מזרחה    
  בי# זמ" רב בשל נתיבהמסיעי# את תלמידינו מאשל הנשיא מתעכ  שלנו     
  ). יחיד     
  מ לא " ע,כ יקימו את הגישור" ואחו את הצומת בשלב ראשו"יבצע  בקשנו ש    
  .ב  להתעכ    

  
  ,על גג תפארת להבי#,  לישובהוצבו מצלמות אלחוטיות בכניסה,   כפיילוט    
  .ס"וישנה מצלמה נוספת בביה, י בעיטית פרט  על ב    
    היו לי קצת פרפרי# בבט" מחשש של חדירה לתחו# הפרט והתייעצתי    
  .  על כ� ע# היוע� המשפטי ששלל זאת    

  
   ראש המועצה הנבחרת בבני שמעו" לומדת–  אזור התעסוקה המשות)     
  .י" מיוחדיברהט לא מגלי# ענ, י"י  ומגלה ענ    
  או/ ומ להקמת מפעלי# נקיי#"מ להיכנס למו"קי# ועדת איתור ע  רוצי# לה    
  .י ידיי#  עתיר    

  
  . ראש העיריה של רהט יכול להפריע   יעקב שנחה

  
  אזור ההשתתפות של המדינה תהיה גדולה יותר על רק העובדה ש,  לא     אלי לוי

  .עבור הבדואי# בעיקר נבנה  התעסוקה     
  

  ל משרד הפני# ומנהל רשות" של מנכ לח� גדול מאוד–  תאגידי מי#     
  .  המי# בנושא    

  
  הכעיסזה ,   עד לרגע זה עומר מיתר ואנחנו איננו משתפי# פעולה בנושא    
  .עלינול משרד הפני# " אריה בר מנכ  את    

  
 רי# אינ# "תב, י הממונה"תקציב עומר לא אושר עבשל אי שיתו) הפעולה       
  .רי#מאוש      
        
  סנקציות ולבדוק חוקיות  ע# צוות היועצי# המשפטיי# יווע�ה  בכוונתי ל    
  .  אלה    
  .ע# היועצי# המשפטיי#ר מרכז שלטו" מקומי לבדוק "בקשתי ג# מיו, במקביל      

  
   ,יש באג בצו הארנונה שלנו,   רכבת ישראל הגישה עתירות בבתי די"    
  ששו"ד "וע בינתיי# .להעלאת התערי) בזמנו,   למרות חתימת# של השרי#    
  .  מתנהל מול#    
  ,א# נגיע עימ# להסדר, על כ�  רכבת ישראל רוצי# שנוריד אלמנטי# מהתחנה ו    
  .  זה לדורות    
  . פגיעה מזערית,פגע וא# כ"י  אני מקווה שששו" יגיע להבנה עימ# כדי שלא נ    

  
   אנו ." היו# לאחד הארגוני# המפעילי#  יש לנו כוונה להעביר את מעו    
   מעו" היו# גרעוני ואי" סיבה להמשי� ולהחזיק.ת"ו ונעמ"יוני# מול ויצ  בד    
  .בו      

  
  ?לו"הא# ישנ# איזשה# קשיי# בניהול הטריאת    איריס חיימי

  
  . מציע לשוחח עימו. עובדיה יכול לענות ל� על כ�     אלי לוי

  
  . מונח פה לפניכ22/02/09# מיו# 1/09  פרוטוקול ועדת הנחות     



 7 מתו� 4 עמוד

  
        """"2005200520052005    ––––    וווו"""" התשס התשס התשס התשס))))אגרת ביובאגרת ביובאגרת ביובאגרת ביוב((((חוק עזר ללהבי# חוק עזר ללהבי# חוק עזר ללהבי# חוק עזר ללהבי# """" אישור תיקו" ל אישור תיקו" ל אישור תיקו" ל אישור תיקו" ל        3333לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 

  
  באמצעות הכנסת הנחיתה תקנה של ביטול הקצבת המי# מדינת ישראל      אלי לוי

  .בהשקיית גינו" פרטימוחלטת  הפסקה –כוונת המדינה והמחוקק ,   לגינו"    
  ה  בכל הרשויות במדינת ישראל יש חוקי עזר לביוב שנסמכת על קביע    
  .השקייה לגינו" של המדינה לכמויות ה     
  חייבי# לגבות אגרת ביוב מהקוב,   מרגע שהמדינה הורידה הקצבתה לגינו"    
  .  הראשו"    
  .  זה הקי# צעקה ולא רק בלהבי#    

  
  ידי אנו אבל לד,  דברתי על תיקו" חוק העזר  בישיבה החגיגית הראשונה    
  .  עוקפי# את כוונת המחוקק    
   בניגוד לכוונת, באשר לדר�גדולהי מצביע בעד חוק העזר בהתלבטות   אנ    
  .  המחוקק    

  
  ,  התקנות תהיינה יותר חמורות ולא תתחשבנה באזור1/05/09    ועתה מ    
  .בסוג האדמה לישוב מהנגב או מהצפו",   באקלי#    

  
  ואני חושב שזה אכזרי, מ להקל על תחושות הבט" של ראש המועצה" ע    חיי# גל
    מדי ליבש את הנגב אני אצביע בעד החוק אול# אנו נמלי� לעודד את    
  . לחסכו" במשאב זה  התושבי#    

  
   בנושא הזה לא נורא א# אנו. אנחנו סובלי# מכל מיני דברי# אחרי#   יעקב שנחה

  .  מעגלי# פינות    
  

  ולת מה לגבי תח.מחיר המי# עלה בלי קשר לאגרה,  אני ג# מקבל את זה   יוסי ניס"
  .  החוק    

  
  .פרסו# ברשומותממועד ה רק      אלי לוי

  
   2.46 אני מבקש לעשות הישוב מחדש משו# שבעומר אגרת הביוב היא    יוסי ניס"
  .ח”  ש    

  
  .ומחושב בגי" הוצאות הרשות,  המחיר הוא פר ישוב   ליליא" אדרי

  
  כי# לגבותיתכ" שהיינו צרי,  א# אנו מסתכלי# על שכונה ותיקה וחדשה     אלי לוי

  .  יותר בגי" היטל ביוב מהשכונה הותיקה    
  
  

        .... אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד2005200520052005    ––––ו ו ו ו """"התשסהתשסהתשסהתשס) ) ) ) אגרת ביובאגרת ביובאגרת ביובאגרת ביוב((((התיקו" לחוק העזר ללהבי# התיקו" לחוק העזר ללהבי# התיקו" לחוק העזר ללהבי# התיקו" לחוק העזר ללהבי#                 החלטההחלטההחלטההחלטה
  
        

         אישור הרכב ועדת מלגות אישור הרכב ועדת מלגות אישור הרכב ועדת מלגות אישור הרכב ועדת מלגות        4444לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 
  

   כשנכנסתי למועצה ישבו,בעבר, למלגות 3 30,000 אנו מתקצבי#כל שנה ב      אלי לוי
  ע# כניסתי למועצה החלטתי על ועדה, חרי#  בועדה ראש המועצה וא    
    ד" , ההרכב המוצע כולל חברי# מהועדה היוצאת. בלתי תלויהו  חיצונית     
ניס" בארי שימש כיוע� לנושא תמיכות . אבי גרוס' מירי מישור ופרופ,   מלכיאלי    
: חדשי# בועדה. הפע# החלטנו לכלול אותו בי" חברי הועדה,   להישגי# בספורט    
  .ד ורד סרוסי"ועויהודית מורג       
  .ד ד" מלכיאלי" עו–ר הועדה "  יו    

  
  ,מונחי# של ת" וקחצרי� להסתכל על זה ב,  חושב שכשאנו מחלקי# מלגות   אלו" בנדט

  .באיזה גודל המלגה, באיזה נסיבות,   מי מקבל    
# א# היהיה מכובד וראוי חושב ש, מוגדרי#  חושב שצריכי# להיות קריטריוני#     
  .יגיעו לכא" יספרו לנו מה עושי# ויקבלו את הפרס      
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  צרי� לתת.  יש הרבה עשייה בתו� הישוב זה נות" המו" כח ואנרגיה חיובית   איריס חיימי
  .לנו א# לא נית" לה# את הבמה איזה ציפיות יש .במה להתנדבות בקהילה       

  .כא" המו" פעילות יפה  מתבצעת     
  

 תרומה לקהילה חיצונית הועדה אפשרהטוב מקו# בי# נתפסת כ מכיוו" שלה     אלי לוי
  .מלהבי#      

  
מקבל המלגה משקיע בפרויקט , בשנה 3 7,500מחלקי# קרית גת אנו ברוטרי     אלו" בנדט

במקו# מגוריו במש�  שמוגדר על ידי וועדת המלגות ומתוא# ע# בית הספר      
 כס) אלא   הווה אומר לא .)חוויתית(מקבל מלגה  ובתמורה שנת הלימודי#      
 נית" למימוש ג#  זה מודל  .תנועת הרוטרי כרטיס טיסה למחנות הקי� של      
  .אצלנו בלהבי# בשיתו) תנועת הרוטרי בישראל      

  .הילד נהנהו הקהילה נהנית win win  יש כא" מצב של     
  

  .חיי# גל, אלי לוי, איריס חיימי 3    בעד  הצבעה
  .יעקב שנחה, ניסי# פר�, אלו" בנדט, לב בינמ", ס" יוסי ני5    נגד    

  
  .לא תהיה ועדת מלגות השנהכנראה ש      אלי לוי

  
  .... אני מבקשת לברר   איריס חיימי

  
  .באנו לשרת את התושבי#לתפקידנו במועצה  מהיו# הראשו"      אלי לוי

  
  ביעויש אנשי# שה,  שני8#הועדה הזו עובדת ,  ההצבעה שלי הנגדית   ניסי# פר� 

  .  נכונות להשתת)    
  .  לדעתי צרי� להחלי) את האנשי#    

  
  . אחריות אלמנטריתשתהיה לחבר מועצה צרי�      אלי לוי

  .נה או אוטריטה לצר)הא# מישהו טרח לבוא להודיע שיש פרסו      
  

  . מבקש מראש המועצה להפני# את תוצאות הבחירות   יוסי ניס"
  

         סקר שביעות רצו" תושבי# סקר שביעות רצו" תושבי# סקר שביעות רצו" תושבי# סקר שביעות רצו" תושבי#        5555לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 
  

   חושבני שאנו המועצה הראשונה באר� שיש לה תק" איכות שירות     אלי לוי
  

 150אשתקד נדגמו .  סקר זה נדג# שנה שניה ומבוצע על ידי חברה חיצונית   עדנה זטלאוי
  . נסקרי300#  נסקרי# ואילו השנה     
 דגש לגבי נרמול ,   ריכזתי לכ# את תוצאות הסקר והשוואה לשני# קודמות    
  .צאות  התו    

  
  . מציע להבא לשקלל תוצאות כל השאלות. בטחו" נקודה חלשה   יעקב שנחה

  
  א� יש לרכז מאמ� כדי להעביר למדרוג ,  יש הרבה דברי# מחמיאי#    חיי# גל
  . את התוצאות הנמוכות של הסקר  חדש    

  
  . תוצאות הסקר מהוות את תכנית העבודה   אלו" בנדט

  דבריה# של שנחה וגל לא מצליחי# מבקש להצטר) ל,   מבר� על הסקר    
  .להתרומ# מעל הממוצע      
        

  
         אישור מחיקת חובות אישור מחיקת חובות אישור מחיקת חובות אישור מחיקת חובות        6666    לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 

  
  אנו משקיעי# משאבי זמ" וכס) כדי,  איננו ממהרי# למחוק חובות     אלי לוי

  .  להגיע למקור החוב    
  # הארציי# כראשונהי תיאר את להבי# בעיתוני# הכלכליב" בסט' פרופג#       
  .� לנושא גביה  באר    
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  . שני3#ונית" לעשות זאת רק כעבור , י נוהלי משרד הפני#"  מחיקת חובות עפ    
  

  בס�,  משלמי3#   בעלי נכסי# בלהבי# ו2 – בתי אב 5 על ובר  מד    
  . 23,837.503  של כולל  חוב     

  
  ? במקרי# כאלה לא פוני# להוצאה לפועל   אלו" בנדט

  
  .מה או ברת גבייהישיה לפועל  לא כל בקשה להוצא   ד דורו""עו
  

   הא# יש משהו מייצג בשיטה של החובות והא# אפשר להיער� לכ�    חיי# גל
  .  מראש    

  
  . לפעמי# נצבר ל� חוב ואינ� יכול לעשות דבר     אלי לוי

  דרישה נשלחת תו� כדי התקופה,  תקופות2,   תקופה ראשונה לא משל#    
  . תקופות8קול הנישו# חייב ל� כבר   השלישית עד שאתה מגיע למצב של עי    

  
 בס� כולל של  בס� כולל של  בס� כולל של  בס� כולל של י דווח הגזבריתי דווח הגזבריתי דווח הגזבריתי דווח הגזברית""""מחיקת החובות עפמחיקת החובות עפמחיקת החובות עפמחיקת החובות עפפה אחד פה אחד פה אחד פה אחד המועצה מאשרת המועצה מאשרת המועצה מאשרת המועצה מאשרת                 החלטה   החלטה   החלטה   החלטה   
23,837.5023,837.5023,837.5023,837.503 3 3 3 ....        

  
  . מציע לפרט ההליכי# שננקטו להבא   יוסי ניס"

  
  ).תיארה בפרוטרוט לפי תאריכי# את הפעולות שננקטו (   ליליא" אדרי 

  
  היה נסיו" שלי ושל ראשי רשויות, שר לאל ידינו לגבות אנו עושי# כל א     אלי לוי

    לקבוע כי רק בעל הנכס ישל# את הארנונה אל מול שר האוצר דאז    
  .א� זה לא נשא פרי,   בנימי" נתניהו    

  
        הילדי#הילדי#הילדי#הילדי# החלטה על מת" הנחה במקרה של משמורת משותפת על  החלטה על מת" הנחה במקרה של משמורת משותפת על  החלטה על מת" הנחה במקרה של משמורת משותפת על  החלטה על מת" הנחה במקרה של משמורת משותפת על         7777לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 

  
  י בתי די""ת נקבעת עורשמשמאני טוע" ,  על א) חוות הדעת המשפטית     אלי לוי

  . בני הזוג בהנחהשני יזכו ,י חוק" עפ, א# זה כ� נית".  מוסמכי#    
  

  . לדעתי ג# בועדת הנחות יש טווח מאוד קצר ויש לעדכ" קריטריוני#   ניסי# פר�
  

 למע" הסדר הטוב נציי" כי הנושא אינו במסגרת ועדת הנחות אלא בהנחות      אלי לוי
  .  גזבר    

  
זה יהיה לא נכו" להצביע בניגוד , )ראש המועצה( לאחר ששמעתי את עמדת�     חיי# גל
  .לצדד בעמדה שהצעת  מחובתי.סיונ� הרבי נלסמו� ע ולא ל  לעמדת�     

  
  
כי בכל מקרה שבו נקבעה כי בכל מקרה שבו נקבעה כי בכל מקרה שבו נקבעה כי בכל מקרה שבו נקבעה , , , , בדר� של מדיניות קבועהבדר� של מדיניות קבועהבדר� של מדיניות קבועהבדר� של מדיניות קבועה, , , ,  פה אחד החליטה המועצה פה אחד החליטה המועצה פה אחד החליטה המועצה פה אחד החליטה המועצה––––ה ה ה ה חלטחלטחלטחלטהההה

תוענק הנחה מארנונה תוענק הנחה מארנונה תוענק הנחה מארנונה תוענק הנחה מארנונה , , , ,  לשני ההורי# לשני ההורי# לשני ההורי# לשני ההורי#בערכאה שיפוטית או בבית הדי" הרבני משמורת משותפתבערכאה שיפוטית או בבית הדי" הרבני משמורת משותפתבערכאה שיפוטית או בבית הדי" הרבני משמורת משותפתבערכאה שיפוטית או בבית הדי" הרבני משמורת משותפת
        ....באופ" אוטומטי לכל אחד מה# בשיעורי# הקבועי# בתקנותבאופ" אוטומטי לכל אחד מה# בשיעורי# הקבועי# בתקנותבאופ" אוטומטי לכל אחד מה# בשיעורי# הקבועי# בתקנותבאופ" אוטומטי לכל אחד מה# בשיעורי# הקבועי# בתקנות

  
        08/08/08/08/12/12/12/1231313131/ח רבעוני ליו# ח רבעוני ליו# ח רבעוני ליו# ח רבעוני ליו# """" דיו" בדו דיו" בדו דיו" בדו דיו" בדו        8888לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 

  
   יכול .3 אל) 30  גרעו" בס� יכול מאוד להיות כשהצגנו את התקציב הצגנו     אלי לוי

 3 #11.000 לא העביר משרד הפנימשו# ש3  אל) 40 29ישתנה בי"  להיות שזה      
  .לרשויות בחירות  בגי"     

  
  . 3 מליו"7.1טר# שולמו  ספקי# וזכאי# הוצאות מתוקצבות ש2 עמוד    יעקב שנחה

  
  .ח לא שולמו עדיי"' תשלומי# שנרשמו אבל ליו# הדו   ליליא" אדרי

  
  . 3מליו" 1.3   גדלו ב2008   ל2007  שהתחייבויות מ. א. ז   יעקב שנחה

  
  .שו# דברזה אינו מעיד על כלו# ואי" ללמוד מכ�     ריליליא" אד
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   זה לא המספר שמופיע בתקציב לשנת, בהוצאות4 פעולות כלליות עמוד    יעקב שנחה

  .ג# פעולות רווחה, 2008      
  

  .מבקש לבדוק הערה זו) פונה לליליא" (     אלי לוי
  

מתקני# בישוב לסיור בלמצוא את היו# שיתאי# לכול# ,  מציע לחברי המועצה     אלי לוי
  .מכו" הטיהור, ח"מל מחסני:   כגו"    

  
  .18:30 שעה 7/04/09'   מוזמני# להרמת כוסית לפסח ביו# ג    

  
  
  
  
  

  .הישיבה ננעלה
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


