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  ט"תשס     א בסיון  "י                     

  2009     ביוני        3                                                                  

 
  2243/מספרנו      מה            

  

  

  2009במניין לשנת  5 -פרטיכל ישיבת המועצה ה                         

   19:00בשעה  09/062/שהתקיימה ביום                               
    

  ראש המועצה -  מר אלי לוי :משתתפים  

  חבר המועצה -    מר לב בינמן      

  חבר המועצה -    מר חיים גל      

  חברת המועצה -    איריס חיימי' גב      

  חבר המועצה -  מר יוסף ניסן      

  חבר המועצה  -   מר יעקב שנחה   

  

  חבר המועצה -       מר  אופיר אליהוא    :יםחסר  

  חבר המועצה -    מר  אלון בנדט      

  חבר המועצה -    מר ניסים פרץ      

  

  יועץ משפטי -    ד יצחק ששון"עו   :נוכחים  

  מבקר המועצה -    מר שמואל לביא      

  מהנדסת המועצה -  'אדר, חנה חרמש' גב      

  עוזר ראש המועצה -    מר עובדיה צבי      

  קת חינוךמנהלת מחל -    בתיה הרפז' גב      

  גזברית המועצה -    ליליאן אדרי' גב      

  ט המועצה"קב -    מר דני מלכה      

  מנהלת הלשכה -    אורי לובל' גב      

  מ מנהלת לשכה"מ -    ענת לוי' גב      

  מ מזכיר המועצה"מ -    עדנה זטלאוי' גב      

  

  .4/09אישור פרטיכל ישיבה . 1  :על סדר היום      
  .דווח ראש המועצה. 2      
  .ישור המלצות ועדת בטחוןא. 3      
  .אישור המלצת ועדת תמיכות. 4      
  .ח שנתי של הממונה על תלונות הציבור"דו. 5      
  .31/03/09ח כספי רבעוני ליום "דיון בדו. 6      

  
  

 .חברי מועצה הודיעו שלא יגיעו 3. 2009במנין לשנת  5-פותח את ישיבת המועצה ה -    אלי לוי

  .לרגל אירועיםץ ואופיר אליהוא אלון בנדט חולה ונסים פר      

  ..המתעתדת ללדת בקרוב תחליף את אורילוי שענת מציג את       

  

  094/אישור פרטיכל ישיבה  -  1לסעיף 
  

  .231ר "הצבעתי בתב אני העברתי מכתב בנושא -    לב בינמן
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  החלטתי לברר עימך , שהצבעת בעד יאצל עדנה רשום שהצבעת נמנע אני זכרת -    אלי לוי

  .כעת אתה מודיע שהצבעת נגד .ענית שהצבעת בעד וכשפגשתי אותך במפעל      

  

  כך שכל הבינוי הזה  ,₪ לף א 600תקציב המועצה תראו שתקצבנו ב תעיינואם       

  .מתוקצב בתקציב      

  

  גם תקציבים מותנים במסגרת תקציב הפיתוח תקציב אישרנו ה כשאישרנו את -  ליליאן אדרי

  .בהכנסות      

  

  .להכריז על ההצבעות ,כאלההצעה למנוע אי ודאויות  -    ןלב בינמ

  

נקבל בצורה מסודרת את כל התכנית עם מסמכים , כשעולה נושא כזה לאישור להבא -  יעקב שנחה

  .מתאימים וכך נמנע מקרים כאלה      

  

  .אני מקבל המלצתו של שנחה -    אלי לוי

  

  .את המעטפה בפתח ביתי מצאתי .אני קבלתי את ההזמנה היום בבוקר -    לב בינמן

  

  .המעטפה הונחה על ידי באופן אישי ביום ראשון לקראת ערב -  עדנה זטלאוי

  

  היו לי שאלות  .שעות 24כדי שאוכל להתכונן לישיבת המועצה לא מספיקים לי  -    לב בינמן

  .אחרת הייתי מגיע לא מוכן, לליליאן ולמזלי תפסתי אותה      

  

  .ואיני רואה התייחסות בתכנית הישיבה פקסים 2שלחתי  -  איריס חיימי

  

  .מול גורמים מקצועייםובחינה הסעיפים שהעלית דורשים בדיקה  -    אלי לוי

  .ר ועדת בטחון"ר סיעתך שהוא יו"יול תפני –ר סעיף אח      

  נסים פרץ מתעקש ,מאחר ולא הגענו לעמק השווה בנושא –בנוגע לועדת חינוך       

   הקמתי פורום מייעץלפיכך . שיסכים לכךאש מועצה ראין ור הועדה "להיות יו      

 .לשאלתי מדוע לא הגעת נעניתי כי הפורום שהקמתי אינו חוקי, והוזמנת לפורום זה      

  .מייעץחוקי ועל תקן כל פורום שראש המועצה מקים הינו עלי להבהיר כאן כי       

  

  הייתי מצפה ממנה  אני ,חינוך הוא חשובה נושאאם חברת המועצה חושבת ש -    חיים גל

  .בישיבות אלהלשתף פעולה ולהשתתף       

  

  :כלהלן 231ר "הערתו של החבר לב בינמן מעמידה את ההצבעה בתב: החלטה
  3 - גל, אליהוא, לוי –בעד 
  3 - בנדט, בינמן, ניסן –נגד 

  2 - שנחה, פרץ –נמנע 
  .ר והוא אינו מאושר"לפיכך לא היה רוב לתב

  .יתר הפרטיכל מאושר
  

  דווח ראש המועצה -  2עיף לס
  

  מחבל מתאבד בפיצה כלל התרחיש שלנו  .התקיים תרגיל פקוד עורף ארציהיום  -    אלי לוי

  תוך כדי התרחיש הוספנו .במרכז המסחרי כולל הרוגים פצועים ונפגעי חרדה      

  ם ונפילת טיל על בריכתיענפג 2-ס ו"נפילת טיל בחצר ביה :מטלות נוספות 2      

  .הפסקה באספקת המים של להביםכתוצאה מכך של להבים והמים       
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  , נפגעים פינוי ,בידוד זירות האירוע: כגוןעת לכל נושא ונושא דהיה עלינו לתת ה      

בנוסף לפעולות ס "בביהתשתיות ניזוקות ועוד ועוד , מידע לציבור, טיפול באוכלוסיה      

  .התלמידים להוריםל מסודרת שמסירת  ,למרחבים מוגנים כניסהשצויינו       

  

  ,כל התרגיל נוהל ממרכז ההפעלה הסמוך ולצערי התרגיל היה שלדי ביותר      

  כ"בסה .נוכחות משטרה, םירפרנטים מקצועי, ללא משוב של משרדי הממשלה      

  .ופועלים מתוך ידעלתפקידיהם ולצרכים מנהלי המכלולים מודעים , היה תרגיל טוב      

  

אין ודאות שבעלי התפקידים אני שואל זאת  כי  ?מפעילות זו צגת כלשהינקבל מ האם -    בינמן לב

  .נוכל להשתלבאנו חברי המועצה ואולי בזמן אמת יהיו נוכחים        

  

  לים אולם כאלה שמרותקים למפע ,ים שלנואנו פועלים להרחבת מאגר המתנדב -    אלי לוי

  .נושאים שוניםגימלאים בפלח האנו פונים ל .שלהם לא נוכל לרתק אותם      

  

  מגמה מתוך עם מסיע האוטובוסים לאשל הנשיא  מ"פתחנו במו –נושא ההסעות       

  .עלויות צמצםל      

  ני חברות אך אין אחת שיכולהייש כל מ, אנחנו רוצים יותר, הנחה 6% הם נתנו כבר       

  או צי רכב כמו של, אוטובוסים משלה ללא קבלני משנה 15להעמיד בבוקר       

טיפול בנהגים שהתלוננו , בטיחות בנסיעה, המאפשר החלפת אוטובוס בזמן אמת גדא      

  .עליהם      

  .אינם יכולים לעמוד בסטנדרטיםהם , אם אני מסתכל על המסיעים באזור      

  

  ניתן יהיה להתפשר על אוטובוסים ישנים יותר ויתכן  –בנסיעות פנימיות  -  יעקב שנחה

  .העלות תקטןנקבל הנחה וש      

  

  הוא יכול לשלוח לך אוטובוסים, האוטובוסים עובדים על הקו, לא אפשרי -    אלי לוי

  .ים ואתה משלם על כך אותו דבריוגם בני חודששנים  10בני       

  

  .סבבים 2לגבי הצהריים שהאוטובוסים יעשו  -  יעקב שנחה

  

ניסינו ללכת  .תנוההורים יקרעו או, הילדים יגיעו באיחור רב משעת סיום הלימודים -    אלי לוי

  .לךלפנימי עם חברות אחרות וזה לא ה      

  

  .אגד זו חברה מסודרת ואיתה צריך להישאר ולנסות להוריד -  יעקב שנחה

  

  .דבר שלא תקבל מאף חברה, פקח שלהם מתייצב כל בוקר כאן -    אלי לוי

  

  .תקות של הבגרויות והמתכונותקרוצה לשבח את ההסעות המתו -  איריס חיימי

ממתינים  האוטובוסים רצו לאוטובוסים ועתה אני שומעת שתמיד מיהרו והילדים שלי       

  .לתלמידים      

  

  .משום שיש מקומות ישיבה מסומנים -    אלי לוי

  

  .נופלים ונפגעים, הילדים אינם רציםכי הם יודעים שזה נותן שקט להורים ו ,כן -  איריס חיימי

  

  .תלמידים במחיר 3להם איך באים לקראת הורים שיש  -    לב בינמן

  

  ,אין ישוב שעורך הסעות פנימיות בישוב, אין ארוחות חינם בלהבים, אין סבסוד -    אלי לוי

  .משמעותיתזו לוגיסטיקה , מלווים בהסעות, זה מצריך רכז הסעות      

  בקשתי להותיר ,0 -שנה שעברה הורידו לנו במשרד הפנים את מענק האיזון לב      
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רם  .משרדי ממשלה השתתפויותכדי שלא נפסיד רק ב ,ח"אלש 100סכום קטן של       

כשעבר לתפקיד ראש  ,ל משרד הפנים בעבר והיה מודע לנושא"בלניקוב שכיהן כמנכ      

  אינו מאשר בטענה כי המימון  השנה האוצרביטל אפשרות זו ו ,אגף התקציבים      

  .ולי מענקוכרגע אנו נט יוצא מכיס אחדהממשלתי       

  

  , המעגל בזמיר לא יצריך עיכובים, הסדרי תנועה ברימון וזמירביצוע       

  , בזק, חשמל, ביוב, תשתיות מים עברתהמעגל המורכב הינו ברימון שמצריך ה      

  .כבלים      

  

העברת תשתיות במתכונת של  של הככר והן עלגיאומטריה ה עבוד הן עלהצענו להם ל      

  .נתון לבדיקה -ולשחרר את התנועה מצידו המושלם של הככר ם פע כלב ככרחצי       

  .ל והחגים"אם לא תסתיים לפני פתיחת שנה ,לא ניכנס להרפתקאה הזו      

  

  הרווחה קלטנו עובדת קהילתית אשר עוסקת במיפוי הקהילה ונותנת ' במח      

ות שאני למר, אנו עושים זאת בדיסקרטיות ,דגש לאוכלוסיות חולות במחלות קשות      

  .שומע סביב כי יש לפרסם ברבים      

  

  מקבל, לתיתיהקהיצא לי לדבר עם העובדת , מאחר והיתה פניה עניינית אלי -    חיים גל

שיפנה על צורך כזה או אחר את האוטוריטה שלה בנושא דיסקרטיות וכל מי שיודע       

  .אליה      

  

  אישור המלצות ועדת בטחון -  3לסעיף 
  

  .נסיםאופיר ו, יעקב, ים בועדה אניחבר -    יוסי ניסן

  

  יש, בישיבה האחרונה נפגשנו גם עם השוטר הקהילתי וגם עם נציג ארזי      

  שיתוף פעולה בין הגורמים השונים וקבלנו כמה החלטות תוך כדי שילוב       

  . ים עם התושביםייד      

  שכדאי שמספר צוותיםאני חושב  –סימון רכוש על ידי המשטרה       

  .עברו מבית לבית ויבצעו הסימוןי      

  

  יהיה לזה שיתוף פעולה מצד ש אני מקוה, אם נצליח לשכנע את משטרת ישראל -    אלי לוי

  .התושבים  

  

  .ג מגנט"ע,כיצד לשמור על רכוש התושביםהדברות  10פרסום  -    יוסי ניסן

  

  .זה גורם לתחושת מוגנות, ס"מציעה להכניס את זה לביה -  איריס חיימי

  

  זה יאפשר להכניס את התושבים , של השמשה ןימיבצד  במדבקה לרכ -    י ניסןיוס

  .לשאול למטרתםאלה שאין להם מדבקה רק במהירות ו      

  

אני רוצה לא להיות יפת . אני לא שקטה לנוכח האוכלוסיה שמסתובבת כאן בלהבים -  איריס חיימי

  .קשות על מבקרים לא הכרחיים בישובלהומבקשת נפש       

  

אנו נוקטים בפעולות שונות ואף מסייעים למשטרה , לעתים כדי לשמור על הישוב -    י לויאל

  . להיכנס לחמולות שאחד מבניהן חשוד      

  .המצלמות שהתקנו בישוב  מאפשרות לנו בקרה וזיהוי תנועות חשודות      

  

בענין זה אם התושבים יעזרו לנו , תעשה בצורה מבוקרתשל המדבקה גם ההנפקה  -    יוסי ניסן

  .להעביר אותם מהר יותר יקל      
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  .מול הגרפיקאית שלנו יעבדו על עיצוב וגרפיקה יכדאי שדנ -    אלי לוי

  

      .   

מיום  2/09כפי שהן מופיעות בפרטיכל ישיבתה , המועצה מאשרת המלצות ועדת הבטחון: החלטה
זכרות מעין עשרת הנפקת מגנט עליו מו, הנפקת מדבקת זיהוי תושב לשמשת הרכב: 18/05/09

  .סימון רכוש התושבים, הדברות לשמירה על הרכוש הפרטי
  

  אישור המלצת ועדת תמיכות -  4לסעיף 
  

  רוב  2009 -אשתקד אישרנו תבחינים ל, ₪ 125,000 שנתי בסך  תקציב תמיכות -    אלי לוי

טיפול לילדי  אשתקד תמכנו גם בעמותת על הנותנת .תקציב התמיכות עובר לצופים      

  .רכים מיוחדיםצלהבים בעלי       

ממליצים להעניק תמיכה לתנועת הנוער , את פרטיכל הישיבה לא הספיקו להדפיס      

   10%-הם מציינים את הגידול ב, ₪ 106,250הצופים בשיעור המקסימלי בסך       

  .במספר החניכים השנה      

  

  .א עובד שםשמשהו ל היש תחוש ?מדוע לא לכלול את הטריאתלון -  איריס חיימי

  

  .י המועצה"ס שמתוקצב ע"י המתנ"מתוקצב עהטריאתלון  -    אלי לוי

  ןילא תמיד זה עניוכאלה כמו צופים וטריאתלון יש להם עליות וירידות גופים       

  .של כסף      

  

  .מצטט מהנוהל, שבוע לפני ישיבת המועצה וישלחהמסמכים הנוגעים לועדת תמיכות  -    יוסי ניסן

  

והקדמתי ואמרתי שהפרטיכל אינו מודפס כיוון שהועדה  קבל את מה שאתה אומרמ -    אלי לוי

, למועצה ידרשו לדחות למועצה הבאה אם חברי ,ישבה היום לפני ישיבת המועצה      

  .נדחה זאת      

  

  .אך מבקש להתייחס לתנאים ולשלוח לנו בזמן ,קורא לחברי המועצה להצביע בעד -    יוסי ניסן

  

  

 1/09אישרה המועצה את המלצת ועדת תמיכות כפי שמופיעה בפרטיכל ישיבה  פה אחד –החלטה 
  .₪ 106,250להעניק תמיכה לתנועת הצופים העברים בישראל על סך  2/06/09מיום 

  

  

  .ח שנתי של הממונה על תלונות הציבור"דו -  5 לסעיף
   

  ?זה מה עושים עם זה אחרי? האם יש מעקב אחר הונדאליזם -    לב בינמן

  

  .תלונה מוצדקת ולטפל בהבאם התפקידי לבדוק , לא מתפקידי לערוך מעקב -  ל לביאשמוא

  

  .מספקת את התושב יש לבדוק האם התשובה שניתנה -   יעקב שנחה

  

  .ימים להציג שיפור 30אצלנו במפעל על כל תלונה כזו יש לנו  -    לב בינמן

  

קבלת לוידוא וה בטלפון ממני מלותשובה שלי כל . ד זאתוקשה למד, זה לא מוצר -  שמואל לביא

  .התשובה      

  



 6 מתוך 6 עמוד

כי הוא קיבל  חושחשוב שהתושב י. בעיני התושבים אני חושב על תדמית המועצה -  יעקב שנחה

  .את הטיפול האופטימלי      

  

  .אלילפנות , שבמידה ותשובתי אינה מספקת בתשובתי אליהם אני כותב במפורש -  שמואל לביא

  

ועל התייחסותו לכל תלונה כנציב תלונות הציבור על עבודתו יש להודות למבקר  -    אלי לוי

  .ותלונה      

  

  

  .09/0331/ח כספי רבעוני ליום "דיון בדו -  6לסעיף 
  

  אם תחליטו לדון .ש לנו בעייה בכך שאין לנו ועדת כספיםאני חושב שי -  יעקב שנחה

  .אני מוצא לנכון לצאת מהישיבה, ח"בדו      

  

  אם החבר  .שבמועצה כשלנו ועדת כספים אינה ועדת חובהראוי לציין  -    אלי לוי

  החצי שנתי ח "י הדוי ועדת כספים בדיונ"יעיל יותר ע שנחה חושב שיהיה פיקוח      

   י ראש המועצה וחבר"כספים יבחן עהנושא של הקמת ועדת ,  התקציב ידיונו      

  שאכן טובת משתתפים ואם יווכח  5ועדה בת עד להקמת  ,יעקב שנחה ,המועצה      

  הנושא  ,המועצה בבקרה נוספת על מימוש התקציב לאורך השנה בועדת כספים      

  .יעבור לאישור המועצה בהקדם      

  

אנו מתייחסים לשכונת המניפה כחצר האחורית שלנו אך מהר בהמשך לנושא הבטחון       

  עומד אנו עומדים להפיץ המכתב שאני מאד זה עלול לעבור לשכונת המרכז ולכן       

      של שהיה המניפה על מנת למגר תופעה ' בונים בשכל ,לכם להקריא      

  .זרכהמ' שם כעת ולמנוע התפשטותה לשכ שמתחילהבלתי חוקית ופרוטקשיין       

  

  לחברי המועצה מציע ,חודש של מסיבות סיום בכל מוסדות החינוך ,חודש יוני      

  .להגיע לאירועים אלה      

  

  בין התאריכים , כונניםבועיים בקיץ לחופשה למעט תורנות המועצה תיסגר ש      

      26/07/09 – 6/08/09.  

  

  

  .הישיבה ננעלה        

  

  

  עדנה זטלאוי: רשמה

        

  

  

  

  

  

 


