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  ט"תשס      באייר  ב"י                         
  2009         במאי      6                                                                          

 

  2198/ מה       מספרנו                           
  
  

�צה הצה הצה הצה ה  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע                                                                                            ���        2002002002009999 לשנת  לשנת  לשנת  לשנת ����יייי במני במני במני במני4444    
      19191919::::00000000 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 09/09/09/09/05/05/05/055555/שהתקיימה ביו  שהתקיימה ביו  שהתקיימה ביו  שהתקיימה ביו                                                                                                                          

    
  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      
  ר המועצהחב �  �מר יוס& ניס      
   חבר המועצה�    מר ניסי  פר'      
   ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    

  
   חברת המועצה�    איריס חיימי' גב    :חסרה  

  
  משפטי יוע' �    ד גדעו� פנר"עו   :נוכחי   
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה�    מר עובדיה צבי      
   מחלקת חינו� מנהלת�    בתיה הרפז' גב      
   גזברית המועצה�    ליליא� אדרי' גב      
  ט המועצה" קב�    מר דני מלכה      
  מ מזכיר המועצה" מ�   עדנה זטלאוי' גב      

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

  .23/03/09 מיו  3/09פרטיכל ישיבה . 1.1        
  .23/03/09 מיו  2009/'פרטיכל ישיבה ה. 1.2        

  
   ראש המועצה ראש המועצה ראש המועצה ראש המועצהדווחדווחדווחדווח  . 2      

  
  ::::מינויי  לועדות המועצהמינויי  לועדות המועצהמינויי  לועדות המועצהמינויי  לועדות המועצה  . 3      
  .ר הועדה" יו–חילופי גברי בועדת בקורת .   3.1        
  .ר הועדה" יו–    חילופי גברי בועדת ערר 3.2        
  .    השלמת מינוי נציגי ציבור לועדת איכות הסביבה3.3        

  
  , 17:00 בהמש� לסיור שנקבע בשעה – הצגת נושאי פיתוחהצגת נושאי פיתוחהצגת נושאי פיתוחהצגת נושאי פיתוח  . 4      

  .ה ממשרדי המועצהיציא
  

  רי רי רי רי """"אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב.        5      
    שיפו' והרחבת בית כנסת מרכזי שיפו' והרחבת בית כנסת מרכזי שיפו' והרחבת בית כנסת מרכזי שיפו' והרחבת בית כנסת מרכזי231231231231 רררר""""אישור הגדלת תבאישור הגדלת תבאישור הגדלת תבאישור הגדלת תב. . . . 5.15.15.15.1                                
   /200,000 על ס� 7/07/08ר אושר ביו  "התב        
   / 100,000 על ס� 10/12/08הוגדל ביו          
  , מהקר� לעבודות פיתוח / 300,000מתבקשת הגדלה על ס�         

  . /600,000 יעמוד על ס� ר"התב כ� שס� 
  
         פיתוח בית עלמי�  פיתוח בית עלמי�  פיתוח בית עלמי�  פיתוח בית עלמי� ––––    207207207207ר ר ר ר """"הגדלת תבהגדלת תבהגדלת תבהגדלת תב. . . . 5.25.25.25.2
  .7/02/06ר אושר ביו  "התב

  :במימו� / 267,000ר עומד על "כיו  התב
   /225,000קר� לעבודות פיתוח 

   /42,000רשות ארצית לשירותי דת 
במימו� הרשות הארצית  / 100,000מתבקשת הגדלה בס� 

  .לשירותי דת  
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        2009200920092009 פעולות לבטיחות בדרכי   פעולות לבטיחות בדרכי   פעולות לבטיחות בדרכי   פעולות לבטיחות בדרכי  ––––    242242242242ר ר ר ר """"תבתבתבתב. . . . 5555.3.3.3.3

  במימו� / 31,667על ס� 
   /19,000משרד התחבורה 

   /12,667הקר� לעבודות פיתוח 
  

  
  . פותח את הישיבה �    אלי לוי
    בשל אירוע , הודיעה כי לא תוכל להשתת&, איריס חיימי' גב,   חברת המועצה    
  .  בית ספרי המתקיי  בשעה זו    
במחסני , ש" שערכנו כא� לפני הישיבה במטחברי המועצה שהגיעו לסיור  מודה ל    
   נית� היה להתרש למרות הזמ� הקצר . ח וביער מדינות גרמניה"  המל    
  .נהנוהחברי  המעטי  שהשתתפו ואני מקווה ש  שהסיור היה מעניי�     

  
  

�    1111לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        אישור פרטיכלי אישור פרטיכלי אישור פרטיכלי אישור פרטיכלי     
        

  .טוקולי  יחד ע  ההזמנה את הפרו לא קבלנו, הערה לנוהל�  יוסי ניס�
  

  . את הפרוטוקולי  שלחנו אליכ  סמו� לישיבות שהתקיימו�    אלי לוי
  

  . סיכמנו שיחד ע  ההזמנה ישלחו הפרוטוקולי �  יוסי ניס�
  

  קבל לאי� טע  לעכב את הפרוטוקול ו.  הסיכו  היה בקדנציה הקודמת�  זטלאויעדנה 
  .ה נאמר בישיבהכי עד שהגיע הפרוטוקול שכחת  מ  הערותיכ      

  
  .מציע לדחות לישיבה הבאה, לא קראתי את הפרטיכלי  �  יוסי ניס�

  
  .מצפה מחברי המועצה לנהוג באחריות.  לא דוחי  לישיבה הבאה�    אלי לוי

  
        ....23232323/03/03/03/03/09/09/09/09 מיו   מיו   מיו   מיו  3333/09/09/09/09פרטיכל ישיבה פרטיכל ישיבה פרטיכל ישיבה פרטיכל ישיבה .  .  .  .  1.11.11.11.1
  

  :היותבמקו  הכתוב צרי� ל,  4עמוד ,  אישור הרכב ועדת מלגות– 4 לסעי& �  אלו� בנדט 
צרי� להסתכל על זה במונחי  של ת� , אני חושב שכשאנו מחלקי  מלגות    "    
 .באיזה נסיבות ומה תהייה גובה המלגה, צרי� להגדיר מי מקבל מלגה , וקח       
אני חושב שצריכי  להיות קריטריוני  מוגדרי  והזכאות למלגה תהייה על       
יתר על כ� מקבלי המלגה חשוב  .בסיס פרויקטי  או נושאי  שיקבעו מראש      
, שיגיעו במהל� הפעילות להציג את פעילות  ההתנדבותית בפני חברי המועצה       
  ". זה ראוי וזה מכובד       
      
  :במקו  הכתוב צרי� להיות, 5עמוד ,  סקר שביעות רצו� תושבי – 5  לסעי&     
הציו� הממוצע שיקללתי את , תוצאות הסקר צריכות להפו� לתוכנית עבודה   "    
כלומר כל הנושאי  ,  נקודות 77של כלל תוצאות הסקר והוא עומד על ציו� של       
שקיבלו ציו� נמו� מציו� הממוצע צריכי  להבדק ולבדוק איזה תוכנית עבודה       
בנושא הבטחו� הדבר זועק . מכיני  על מנת לשפר אות  לקראת הסקר הבא       
  י  של סקר מייצגי  בעייה שראוי שתקבל  שנ4 לאור� 60ציו� , לשמי        
  ".התייחסות רצינית במועצה זו       
לא , מבקש להצטר& לדבריה  של שנחה וגל: "  להותיר את המשפט האחרו�    
  ."  מצליחי  להתרומ  מעל הממוצע    

  
        .... הפרטיכל אושר ע  הערותיו של אלו� בנדט הפרטיכל אושר ע  הערותיו של אלו� בנדט הפרטיכל אושר ע  הערותיו של אלו� בנדט הפרטיכל אושר ע  הערותיו של אלו� בנדט––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        
        ....23232323/03/03/03/03/09/09/09/09 מיו   מיו   מיו   מיו  2009200920092009////''''פרטיכל ישיבה הפרטיכל ישיבה הפרטיכל ישיבה הפרטיכל ישיבה ה.  .  .  .  1.21.21.21.2
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  :במקו  הכתוב צרי� להיות,  בדברי2 בעמוד �  אלו� בנדט
 ח מתומצת "הדו, ח " אני רוצה להוריד את הכובע בפני מי שהכי� את הדו  "    
 ומה ? מה עבר לביצוע, מסקנות שישנ� פה השאלה שעולה מתו� ה. ומוגדר      
  "?תוק�        

  
        .... אלו� בנדט אלו� בנדט אלו� בנדט אלו� בנדט הפרטיכל אושר ע  הערותיו של הפרטיכל אושר ע  הערותיו של הפרטיכל אושר ע  הערותיו של הפרטיכל אושר ע  הערותיו של––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

  
  

        דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה � 2222לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& 
        

  איננו יודעי  כיצד יתייחסו, ל חדשי  במשרד הפני " כעת משנכנסו שר ומנכ�    אלי לוי
  עמדת מרכז הא  ינקטו בהקפאה של הנושא ובחינת .   לנושא תאגידי מי     
שהצהירו רמי דרג במינהל המי  ורשות דות שונות כפי עמ  השלטו� המקומי ו    
  .אינה צריכה להיכנס לתאגודשרשות כמונו , באשר אלינו, י המ      

  

) בר או�(משר האוצר בעיקר   ידוע לנו שהלח' לתאגוד של כלל הרשויות הגיע     
  ). ר  בלניקוב(והממונה על התקציבי        

  
  י משרד "רי  שמגיעי  ממשרדי ממשלה אינ  מאושרי  ע"  בינתיי  תב    
  .תקציב המועצה מושהה,  כמו כ�.ליאת המועצה לאחר אישור מ,  הפני     
  א  המדיניות,   אנו בוחני  את האפשרות ובודק זאת היוע' המשפטי    
   הממונה–ל "ה משפטית כנגד שלוחו של השר והמנכא לפנות לערכ,  תימש�    
  . נדגיש כי אי� לנו באופ� אישי על הממונה על המחוז.  על המחוז    

  
   אול  אנו מכירי  את משרד , נראה לי תמוה כל ההלי�,ל פניוע, כרגע �   פנרד גדעו�"עו

נשקול את בה ד " נכי� חוו.ל לישור קו על כל הרשויותועמחליט לפשכ  הפני      
  .בהלי� משפטי הסיכויי       

  
  

�    3333לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        מינויי  לועדות המועצהמינויי  לועדות המועצהמינויי  לועדות המועצהמינויי  לועדות המועצה    
        
3.13.13.13.1 . . . .����        ....ר הועדהר הועדהר הועדהר הועדה"""" יו יו יו יו–––– חילופי גברי בועדת בקורת  חילופי גברי בועדת בקורת  חילופי גברי בועדת בקורת  חילופי גברי בועדת בקורת 

                  
ר ועדת בקורת בקש להחליפו כיוו� שאינו יכול לשמש ג  חבר ועדת הנהלה " יו�    אלי לוי
  .מציע את לב בינמ� לתפקיד. ר ועדת בקורת"  וג  יו    

  
  .ר ועדת בקורת" מציע את איריס חיימי שהביעה רצו� לשמש יו�  יוסי ניס�
    
        ....ר ועדת הבקורתר ועדת הבקורתר ועדת הבקורתר ועדת הבקורת""""איריס חיימי ליואיריס חיימי ליואיריס חיימי ליואיריס חיימי ליו' ' ' '  פה אחד נבחרה הגב פה אחד נבחרה הגב פה אחד נבחרה הגב פה אחד נבחרה הגב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

  
3.23.23.23.2 . . . .����        ....ר הועדהר הועדהר הועדהר הועדה"""" יו יו יו יו––––גברי בועדת ערר גברי בועדת ערר גברי בועדת ערר גברי בועדת ערר  חילופי  חילופי  חילופי  חילופי 
  

 שהודיעני כי לא יוכל לקבל ,ד ד� מלכיאלי" לראשות ועדת ערר מינינו את עו�    אלי לוי
      .אני מציע לתפקיד את יוס& אליעז.   המינוי    

  
  . רוצה להציע את עמי רדיי��  אלו� בנדט

  
מר . ר אינו מתאי ר ועדת ער" אני מאד מערי� את עמי רדיי� ואול  לתפקיד יו�    אלי לוי
ר ועדת "שימש כיוע' משפטי ברשויות וא& שימש כיו,   אליעז הינו שופט בדימוס    
ועדת ערר הינה ועדה שיפוטית וכל הלי� לא . טר  היבחרו לחבר מועצה,   ערר    
ר הועדה להיות "על יו. יגרור אותנו לבתי משפט,   תקי� או שאינו מבוצע כיאות    
  .רשויות המקומיות מקרוב  משפט� ולהכיר את ה    
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  . מציע את איל� גלעד�  יוסי ניס�
                    

  גלחיי  , אליהואאופיר , לויאלי  3 �בעד: הצבעה בעד הצעתו של אלי לוי 
  שנחהיעקב , פר'נסי  , ניס�יוסי , בינמ�לב , בנדטאלו�   5 �נגד         

  
  .  לא תהיה למועצה ועדת ערר�    אלי לוי

  
3.33.33.33.3  .  .  .  .����        ....מינוי נציגי ציבור לועדת איכות הסביבהמינוי נציגי ציבור לועדת איכות הסביבהמינוי נציגי ציבור לועדת איכות הסביבהמינוי נציגי ציבור לועדת איכות הסביבה  השלמת   השלמת   השלמת   השלמת 
  

בלהה גבעו� בלהה גבעו� בלהה גבעו� בלהה גבעו� ' ' ' ' ר אסר& אורית כנציגת הציבור וגבר אסר& אורית כנציגת הציבור וגבר אסר& אורית כנציגת הציבור וגבר אסר& אורית כנציגת הציבור וגב"""" פה אחד אישרה המועצה מינויי  של ד פה אחד אישרה המועצה מינויי  של ד פה אחד אישרה המועצה מינויי  של ד פה אחד אישרה המועצה מינויי  של ד––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        .... בועדת איכות הסביבה בועדת איכות הסביבה בועדת איכות הסביבה בועדת איכות הסביבה""""נגב בר קיימאנגב בר קיימאנגב בר קיימאנגב בר קיימא""""כנציגת כנציגת כנציגת כנציגת 

        
         הצגת נושאי פיתוח הצגת נושאי פיתוח הצגת נושאי פיתוח הצגת נושאי פיתוח––––    4444לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& 

        
  .חנה הציגה את הפרויקט � טיילת נחל להבי טיילת נחל להבי טיילת נחל להבי טיילת נחל להבי 

  
כפי שאמרה חנה בסיור תכנית העבודה  .מועצהו ל "קק, הניקוז תבתקצוב רשו �     לויאלי

  אתר  ג  הפיתוח ב.שילוב של מתקני כושר בתו� היער  של השנה כוללת     
  .גרמני   של נוצרי תרומות חלמוניות ובחניו� החיילי  הגיעו מ  ה    

  
  ?ו לאירועי  ונדאליז  דר� אזור זה כיצד נותני  דעתנ�  אלו� בנדט

  
 31על כביש  ,ל היה לפני כ� מול הכניסה לאשכולות" מרכז ההוקרה של הקק�    אלי לוי
  לקבל , ל פנו אלינו"קק. מתוכנ� באתרארוע קיו  לילה לפני נופ' והוא       
הסכמתנו לשלב את האתר ביער .   הסכמתנו להעביר מרכז ההוקרה סמו� לישוב    
ולא מעט מגבלות , מת  בסמו� לנו מאפשרת שיתו& פעולה הדוק ע  הקר� הקיי    
 אינומרכז ההוקרה , לשאלת�. ל אינ� חלות עלינו בשל עובדה זו"  בעבודת הקק    
  .  נראה מהכביש והוא חסו  לכניסת מכוניות    
 ג  עבירות הרכוש מאופיינות .נדאליו לא היה כל אירוע , באזור זה,  עד לרגע זה    
  .  לאזור אחר בלהבי     

  
  . תמידי בי� העיצוב לבטחו� ואנו מגיעי  לפשרות ולאיזו� קונפליקטקיי  �  חנה חרמש

  
  .שטחי גינו�, חניות, מגרשי משחק:  חנה הציגה את התכנו� הכולל– ספורטקספורטקספורטקספורטק

  
 אנו ,מערכת הקשרי  שלנוא� בשל , ל אינה נוטעת בתו� הישוב"הקקכ "בד �    אלי לוי
  .מקבלי  גמישות בנושא      
, ליותיגלגה נותרנו ע  יתרת  כס& ממשטח, מתו� כלל הפרויקטי  המתוכנני       
ג  החניה בקירבת מועדו�  .  אותו אנו מייעדי  ע  השלמת מימו� למגרש הוקי    
  .  חברי  מתוכננת לגדול בפרויקט זה    

  
  בעיקר ליד מועדו� חברי  וזה,  זה הרבה שני  שאנו מדברי  על זה, חניות�   חיי  גל
  .ל ומערי� את תשובת�  נושא שחייב לקבל פתרו� ואני מקב    
  .לכנס את הנהלת מועדו� החברי  ולהשקיע מחשבהמציע  –  מגרשי הטניס     
  .יכולת לתחזק ולשמור ולהביא כחוג בצורה אינטנסיבית  קיימת במועדו� ה    

  
   המושקע בפרויקטי  , יש בעייה ע  כס& ציבורי המיועד לכלל התושבי �    אלי לוי
  .חברי מועדו�  שיהיו לשימוש רק של קוב'     

  
  ?ע מאושר" הא  התב�  יעקב שנחה

  
  . פר פרויקט יוצאע מאושר כאזור ספורט והיתר" התב�  חנה חרמש

  
  ? התכנית פתוחה או סגורה לרעיונות הא �  יעקב שנחה
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  , אנו הצגנו בפני חברי המועצה פרויקטי  מתוכנני  וחלק מבוצעי  כבר�    אלי לוי
  חמה של ראש המועצה ואדריכלית המועצה ג  הפירוט של התכניות אינו     
  .  יש היבטי  שוני  לכל פרויקט    
 רוצה להיכנס ליותר פרטי  בתכנית אני מציע לכל חבר מועצה א  מישהו       
  .מסוימת שמתגבשת לבוא ולהעלות זאת אצל מהנדסת המועצה      

  
  ?יפות לפי ההתפתחות ניתני  לשינוי הא  סדרי העד�  יעקב שנחה 

  
 מסלול ריצה תקני  לדוגמא מסביב למגרש הכדורגל מתוכנ�. הכל עני� של כס&�    לויאלי 

א� אי� לנו עדיי� , לטי  שיכול להתאי  לטריאתהיקפי של מגרש אתלטיקה      
  .ג  לא ממשרד הספורט,   מימו� לכ�    

  
  .חושב שנית� להוביל זאת ג  מול הגורמי  המממני . זה חשוב מאד �  יעקב שנחה

  
  ו להשתמשצעירי  ומבוגרי  שיבוא,  בני נוער נושא הפיתוח מוש��  נדטאלו� ב

  .  במתקני  אלה    
  ?המתגוררי  בקרבת המקו די רעש לשכני  כיצד מונעי  מטר      

  
  שעות למה שמוגדר  מתקני המועצה על כל ענפיה  השוני  לא יפעלו מעבר �    אלי לוי
  .מכבי  אורות בלילה,   מנוחה    
  מי שקנה מגרש לפני שבנה את ביתו ידע שזהו, ה לבתי ני� הקרב  בע    
  .שטח ספורט      

  
  כ"ורט ואעפ שנה מצביעה על כ� שאזור זה הינו ספ20 �ע כבר כ" התב�  חנה חרמש
    בקרבת הבתי  ישנו שטח נרחב לגינו� ועצי  וזאת כדי להקטי� את     
  .  מטרד הרעש    

  
            ככר רימו�ככר רימו�ככר רימו�ככר רימו�

        
  ככר שיותא  לאזור בולביצוע מרכז ג  עבודות כחלק מפתוח שכונת ה �  חנה חרמש
  . על ציר ראשי, היכל תרבות, כניסה למרכז המסחרי:  הוא נמצא    

  
  העברת התשתיות על ידי הגורמי  המטפלי  עלולי  לגרו  , בפרויקט זה �    אלי לוי
 כי אציי� ע  זאת , למינימו  זמ� ופגיעה בציבורנשתדל.   להארכת זמ� הפרויקט    
 מצאנו פתרו� של כניסה ,כדי להקל ולאפשר גישה . בשליטתנוט ובזק אינ הו      
  .רימו� סמו� לככר הכניסה' פריצה לשד תמר ויציאה דר�' למרכז דר� שד      

  
  . אולי כדאי לשקול להותיר כאפשרות נוספת את הכניסה מתמר�   חיי  גל

  
  הכל תלוי ברצו� טוב ,  בעל המרכז פרטית של פישמ�דר�  הגישה הזו הינה �    אלי לוי
בהלי� זה כרו� , כדי לשנות. באתנ� שהמועצה צריכה לתת  מדוברכ"שלה  ובד      
  .  ארו�    

  
        חנה הציגה את הפרויקט    ––––    2020202020202020הרחבה הרחבה הרחבה הרחבה 
        
  רמה של תיקמשרד הבטחו� מכי� את התכנית עד ל,  מגרשי 750תכנית בת  �    אלי לוי
  .תי הקבע שלו מגרשי  עבור משר150  מגרש ובתמורה מקבל     

  
   צימרי  וישנו4  ישנו אזור של יחידות של דונ  במגבלה של הקמת     
  פי מספיקבאזור הזה מתוכנ� אמ. ר ליחידה" מ330 �  אזור לבני להבי  כ    
   שיוכל להביא לכא� אומני  מהשורה הראשונה , כפי שאי� באזור,  גדול    
  .  לנגב    
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        רי רי רי רי """"אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב – 5555לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& 
  
    שיפו' והרחבת בית כנסת מרכזי שיפו' והרחבת בית כנסת מרכזי שיפו' והרחבת בית כנסת מרכזי שיפו' והרחבת בית כנסת מרכזי231231231231 רררר""""ור הגדלת תבור הגדלת תבור הגדלת תבור הגדלת תבאישאישאישאיש. . . . 5.15.15.15.1

    
  :הצבעה
�אליהוא אופיר , גלחיי  , לויאלי  –בעד  3  
� יוסי ניס�, פר'נסי   ,שנחהיעקב , בנדטאלו� , בינמ�לב  –נגד  5  
  

  , וא& אלו� בנדט שיש לי הערכה גדולה אליו, לצערי, חברי המועצה�    אלי לוי
  ינה ושמאלה ומצביעי  לפי מה שאחרי   מגיעי  לכא� מסתכלי  ימ    
  .  עושי     

  
   מערכת היחסי ,א  זה יופנ ,  יש לי בעייה ע  משהו מאוד עקרוני�  אלו� בנדט
   מופיע8/08 �ר זה מופיע פע  ראשונה ב"תב, תעלה על דר� המל�בינינו       
,  אנו רוצי  לקבל תכנית על הרחבת בית הכנסת.  פע  שניה וכעת פע  שלישית    
  ?וכמה נידרש עוד לאשר?   מה הס� הכולל של עבודות ההרחבה    

  
  ס אינו עובר" חברי מועצה פנו לממונה ושאלו מדוע תקציב המתנ3 �    אלי לוי
  .  דר� וועדת תמיכות במועצה    
  .זה ג  תלוי מימו�, ר במלואו"איננו יכולי  לאשר את התב, ר"  לעניי� התב    
  .נוס&  איני בטוח שלא יעלה לאישור     

  
  .ס אחר"ס מכל מתנ" מה שונה המתנ�  ניסי  פר'

  
   אל& עד השבת האחרונה לא ידעתי ולא שאלתי איני יודע300  אושרו     
  .  א  יצא מכרז או לא    

  
  א  משהו מרתיע אות� תעביר שאילתא,  לא עניינו של חבר המועצה�    אלי לוי
  .  למבקר המועצה    

  
  ,טוח שלא יגיע לאישור נוס& בואו נעצור פה בגלל שאמרת שאתה לא ב�  אלו� בנדט
  ווה כדי שהתמונה תהיה ג  תכנית ע  מת  צרי� לעשות סדר ולהכי�     
  .  לנו ברורה    

  
  לא בטוח שנאמ' את כל, מתכנ� מכי� אומד� ומכניס אלמנטי  שוני ה �    אלי לוי
  .  האלמנטי  של המתכנ�    
 שנה והאפשרויות 20כ מלפני "ביההריצו& של ,  הצעות לריצו&–  דוגמא שניתנה     
  .לפיכ� יש להחלי& את כל הריצו&,   המוצעות אינ� משתלבות ע  הריצו& הקיי     

  
  .כ" רוצי  לדעת מה הסה�  ניסי  פר'

  
   אני מנסה .תוחיעדיי� לא מספיק לפ,  את המבנה נסיי  ע  הכס& הזה�    אלי לוי
  .מגורמי  אחרי  את הפיתוחלהשיג       

  
  אתה היית נות� את,  א  היית עובד נכו�–מינוי ועדת ערר :  הערות2 �  יעקב שנחה
  . עומדת לנגד עינ ני  לחברי מועצה וטובת הישוב  הנתו    
  אנו רוצי ,  הצעתי תכנית לפרויקט–רי  "  בזמנו הערתי בקשר לתב    
  כשאתה מעביר, תכבד את חברי המועצה.   לראות את התמונה הכוללת    
  .עיניטובת הישוב לנגד על א& ש,  לנו לתמו� בכ�קשה,   לנו מידע חלקי    

  
  

�אופיר אליהוא , חיי  גל,  אלי לוי: בעד –הצבעה  3  
�בינמ� לב , אלו� בנדט,  ניסי  פר',יוסי ניס�, יעקב שנחה:   נגד     5  

  
                      
ובינתיי  לקבל את כל המידע המבוקש לישיבה הבאה  מציע לדחות את הסעי& �  לב בינמ�
  .ר"  בתב    
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את התמונה מציע לדחות  א בצורה מסודרת כדי שנראה על מנת שהנושא יבו�  אלו� בנדט
  .כספי סופי לקבל אומד�לקבל תכניות ו, לישיבה הבאהאת הסעי&       

  
  / אל& 800�700 בי� כ נעה"בביההעבודות של הבינוי עלות  אמרתי ש�    אלי לוי
  ידוע כקשה מאודואני , את הבינוי  מה שאנו מגדילי  היו  אמור לסיי      
  .  מול ספקי  וקבלני  ויעקב מכיר אותי בעני� זה    
  אני כפי שאמרתי הודעתי שאני אנסה, / אל& 400 �תוח מאומד בי  הפ    
  .  להשיג זאת מגור  אחר    
  ? אני לא מבי� אי� יכול להיות,  יותר ברור מזה    
לדעת כיצד  צרי�, ש צרכי  של הציבוריש מוסדות ציבור וי, כ"  לי אי� עני� בביה    
  .מנתבי  ומחלקי  את הצרכי  האלו      
  ./ מליו� 1.5 � בסוגרי  כ לא היינו "  א  היינו מוציאי  מכרז לבי    

  
    בנושא החשמל ישבנו ע  הקבל� הורדנו והקטנו עד שהגענו איתו    
  . לוחות החשמל2ואחד התושבי  תור  את /  אל& 26 �  ל    

  
   כשאתה יודע את כל , כל מה שאתה אומר זוהי דר� העבודה הנכונה�  היעקב שנח
  .  המתווה של�    
  . נדע לא� אנו הולכי ,  כשנדע זאת    
עומדי  כעת ,  אל&100אישרנו עוד , אל& 200 � אישור ל היה–עי  דו  מה אנחנו י    
  .פיתוחל/  400  שנדרשי  עודשומעי   וכעת אנו אל& 300 עוד   לאישור     
  .  אני חושב שלא עובדי  נכו�    

  
  ר הזה ונושאי  נוספי " הול� לבקש ישיבה שלא מ� המני� כולל התב�  יוסי ניס�
  .  על הפרק    

  
  . אני מעלה זאת שוב להצבעה. אי� ישיבה שאתה לא מבקש לדחות�    אלי לוי

  
  ? הא  כל העבודות מבוצעות דר� המועצה�   יעקב שנחה

  
 א  יתאפשר לנו לקבל מגורמי  , כפי שציינתי, מקרי עט למ.  כל העבודות�    אלי לוי
  .מקרה כזה יהיה בפיקוח המועצה, לדוגמא חיפוי אב�,   אחרי     

  
  הגדלת התקציב על מנת לסיי  מבנה בית הכנסת: הצבעה
� לב בינמ� , חיי  גל, אלי לוי,  אופיר אליהוא�  בעד   4  
� יוסי ניס�,  אלו� בנדט�  נגד   2  
� נסי  פר', שנחה יעקב �  נמנע   2  

  
� ב ב ב ב231231231231ר ר ר ר """" מליאת המועצה ברוב קולות אישרה הגדלת תב מליאת המועצה ברוב קולות אישרה הגדלת תב מליאת המועצה ברוב קולות אישרה הגדלת תב מליאת המועצה ברוב קולות אישרה הגדלת תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה ���מהקר� לעבודות מהקר� לעבודות מהקר� לעבודות מהקר� לעבודות  /  /  /  / 300,000300,000300,000300,000    
        ....פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

        
         פיתוח בית עלמי�  פיתוח בית עלמי�  פיתוח בית עלמי�  פיתוח בית עלמי� ––––    207207207207ר ר ר ר """"הגדלת תבהגדלת תבהגדלת תבהגדלת תב. . . . 5.25.25.25.2
        

� פיתוח בית עלמי� ב פיתוח בית עלמי� ב פיתוח בית עלמי� ב פיתוח בית עלמי� ב207207207207ר ר ר ר """" פה אחד אישרה המועצה הגדלת תב פה אחד אישרה המועצה הגדלת תב פה אחד אישרה המועצה הגדלת תב פה אחד אישרה המועצה הגדלת תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה ���במימו� במימו� במימו� במימו�  /  /  /  / 100,000100,000100,000100,000
        ....הרשות הארצית לשירותי דתהרשות הארצית לשירותי דתהרשות הארצית לשירותי דתהרשות הארצית לשירותי דת

        
        2009200920092009 פעולות לבטיחות בדרכי   פעולות לבטיחות בדרכי   פעולות לבטיחות בדרכי   פעולות לבטיחות בדרכי  ––––    242242242242ר ר ר ר """" תב תב תב תב....5.35.35.35.3

  
        .... / / / /31,66731,66731,66731,667 פעולות לבטיחות בדרכי  על ס�  פעולות לבטיחות בדרכי  על ס�  פעולות לבטיחות בדרכי  על ס�  פעולות לבטיחות בדרכי  על ס� ––––    242242242242ר 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 

                                                                
  

  ,  במספר מתקני  בישובצ סיור מעניי� ומאל&"פה היו  אחהלנו ה  הי�  אלו� בנדט
  . של ראש המועצה ועובדי המועצה הירתמותב      
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  . ודברי  יפי  ואני מבקש להודות על כ�,ראינו היו  הרבה דברי     
  

  .להשתת& בתרגיל הארצי של פקוד העור&להתנדב ו מבקש �  לב בינמ�
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


