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  ט"תשס        בתמוז א"כ                                               

  2009             ביולי   13                                                                     

 

  2293/מה          מספרנו                                                                      
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  ראש המועצה -  מר אלי לוי  :משתתפים  
  חבר מועצה -  מר אופיר אליהוא      
  חבר מועצה -  מר לב בינמן      
  חבר מועצה -  מר אלון בנדט      
  חבר מועצה -  חיים גלמר       
  חברת מועצה -  איריס חיימי' גב      
  חבר מועצה -  מר יוסי ניסן      
  חבר מועצה -  מר יעקב שנחה      

  
  חבר מועצה -  מר נסים פרץ     :חסר  

  
  

  יועץ משפטי -  ד דורון קורן "עו    :נוכחים  
  מבקר המועצה -  מר שמואל לביא      
  עוזר ראש המועצה -  מר עובדיה צבי      
  גזברית המועצה -  ליליאן אדרי' גב      
    מנהלת מחלקת חינוך -  בתיה הרפז' גב      
  מהנדסת המועצה -  חנה חרמש' גב      
  מנהלת הלשכה -  ענת לוי' גב      

  
  אישור פרטיכלים  . 1  :על סדר היום  
  .2/06/09מיום  2009במנין לשנת  5פרטיכל ישיבה . 1.1        
  .15/06/09מיום  2009ת שלא מן המנין לשנ' פרטיכל ישיבה ו. 1.2        

  
  .ווח ראש המועצהד  . 2      

  
  מליאת המועצה תשמש  –קביעת שמות לרחובות בשכונת המרכז   .3      

 .כועדת השמות        
  

   –תאנה ' שד –זית ' לככר בשד" ככר הגבורה"קביעת שם   . 4      

  .מליאת המועצה תשמש כועדת שמות        
  

  .חיים גל –לחברי המועצה הצעה למסירת הזמנות ופרטיכלים   .5      

  
  בועדה זו חבר ומשתתף  –השלמת מינויים בועדת איכות הסביבה   .6      

  חנה ' הגב, מהנדסת המועצה, קבוע עובד המועצה העוסק בתחום        
  .חרמש        
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  רים"אישור תב  .7      
  ₪  50,000שיפוצי קיץ על סך  243ר "אישור תב  .7.1        

  .מהקרן לעבודות פתוח          
  . ₪ 140,000אומדן עלות שיפוצי קיץ השנה עומד על           
  ומאחר , הקרובה מתוכנן להיפתח גן חובה נוסף  ל "בשנה          
  ההצטיידות ממשרד החינוך והואיל   וטרם הגיע אישור          
  מתבקשת , ₪ 90,000ובתקציב השוטף תוקצב סך של           
  .₪ 50,000המליאה לאשר השלמה בסך           

  
   100,000ר תחזוקת מתקני משחקים על סך "ישור תבא  .7.2        

  .מהקרן לעבודות פתוח₪           
  במסגרת ההנחיות החדשות והמחמירות של פקוח ובדיקה           
  אנו מתבקשים להתקשר עם חברה חיצונית , במתקני משחק          
  . ת"מתוך רשימת חברות שנבחרה על ידי משרד התמ          
   7י חלק "שא התחזוקה עפההתקשרות כוללת את כל נו          
  :1498לתקן           

  .בדיקה חדשית של המתקנים �
אינה כוללת החלפת , תחזוקה חדשית של המתקנים �

  .אלמנטים שלמים  
  ).'גומי וכד, חול(טיפול בתכסית השטח  �
בדיקת תקינה שנתית של המתקנים על ידי מכון  �

  .תקינה רשמי  
 

  
, גם נסים פרץ לא יוכל, מזכירת המועצה לא תוכל להגיע. פותח את ישיבת המועצה -    אלי לוי

  .הודיענו כי הוא באזכרה      
  

  אישור פרטיכלים – 1לסעיף 
  

  2/06/09מיום  2009במנין לשנת  5פרטיכל ישיבה   .1.1
  

  .הפרטיכל אושר –החלטה 
  

  15/06/09מיום  2009שלא מן המנין לשנת ' פרטיכל ישיבה ו  .1.2
  

  .הפרטיכל אושר –החלטה 
  
  

  דווח ראש המועצה – 2לסעיף 
  

מרכז השלטון המקומי הכריז מאבק כנגד נסיון האוצר ליטול מהרשויות בדרוג סוציו  -    אלי לוי
משרד האוצר רוצה עדיין להעביר את זה . מהיטל ההשבחה 50%ומעלה  8אקונומי       
  התקיימה ישיבה בה הגיעו . צאת להפגיןכחלק במאבק הרשויות נקראו ל. בכנסת      
  הסכמה משלמה בוחבוט להתחלת משא ומתן מסודר ולפיכך התבטלה , להבנות      
  מ "ההבנות אינן ברורות די הצורך ואולם נתעדכן בישיבת הנהלת מש. ההפגנה      
  .הקרוב' שמתוכננת ליום ה      
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מצב משק המים החמור והדרישה לחסכון במים הביאו את רשות המים להציע חקיקה       
לכל קוב מים ₪  20היטל בגובה . בנוגע להיטל הבצורת, שתעבור בחוק ההסדרים      
בועדת הכספים . קוב למשפחה לחודש 15-בתעריף השלישי של צריכת המים מעבר ל      
  איננו יודעים . קה והנושא לא מוצה עדייןעדיין יש מחלוקות בנוגע לסעיפי החקי      
  בבירור כיצד יהיה עלינו לפעול מלבד הידיעה כי ההיטל אינו נותר בקופתנו אלא       
  .נעדכן אתכם בהמשך. מועבר לקופת המדינה      

  
  .2009הערים הירוקות בתערוכת קלינטק  10- קבלנו תעודה כאחת מ      

  
את החלק הגסטרונומי . רת להבים וחבורת הזמרהופיעו תזמו –אירועי פתיחת הקיץ       
כוסות בירה  בחסות  900- נגמעו כ. ג בשר"ק 250תרמה חברת המותג בהיקף של       
היה ערב מהנה ומוצלח . בנק הפועלים ובנק לאומי נתן חסותו לקפה קר ואספרסו      
  .ובכוונתנו לחזור עליו בסוף הקיץ      

  
  .ר משום שהרבה תושבים אמרו לי שלא ידעו על האירועאולי צריך לפרסם יות -    יוסי ניסן

  
שליחת הזמנות אישיות , שלט עצום בככר הכניסה, יותר פרסום מזה לא יכול להיות -    אלי לוי

  .לבתים ופרסום באתר האינטרנט      
  

  .לדעתי היה פחות מהמצופה -    יוסי ניסן
  

 1,000לצורך הענין רכשנו עוד  .ס"אירועים נוספים בקיץ יתקיימו מאחורי המתנ -    אלי לוי
  .כסאות לשימוש זה      

  
מספר הילדים בגן . מתוכננים לפתוח גן חובה נוסף ובמקביל לסגור גן טרום חובה      
  בתיה והפסיכולוגית אחראיות לנושא . 35מותר עד , ילדים 32-33עומד על       
  .השיבוצים      

  
  .במועדון הנוער היה מעניין ומצוייןערב בנושא אנרגיה חלופית סולארית שהתקיים       

  
  בעקבות האירוע שנערך בעומר החלטנו להעלות . עובדים על תחליפי אנרגיה -  אלון בנדט
 2 - אחת מהן קומפורטי מלהבים ו, חברות שהציגו את התחום 3. מעורבות גם פה      
  .חנה הציגה את התנהלות המועצה וקידום התחום. נציגויות של הבנקים      
חושב , כל הכבוד לחברי המועצה שבאו ונטלו חלק. הנוכחות היתה יפה מאד ומרשימה      
לעדנה שתמכו , תודה לעדי. שחשוב שתהיה נוכחות של חברי מועצה באירועים כאלה      
  .ועזרו בקיום הערב      

  
לכל  7%הצלחנו לקבל מהם הנחה , ממשיכים עם אגד –תוצאות המשא ומתן עם אגד  -    אלי לוי

  .1%-מ עלה ב"בלבד מאחר והמע 6%אך להורים ניתן הנחה בשיעור , האורך      
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  .מליאת המועצה תשמש כועדת השמות –קביעת שמות לרחובות בשכונת המרכז  -  3לסעיף 
  

כדי שיתאפשר זמן להציע , מציע לא לקבל החלטות היום. ההצעה מונחת לפניכם -    אלי לוי
  .הצעות נוספות      

  
מציעה שמות לפי . הצעות שלי ושל עדנה לפי התאמה והבדלה מהשכונות הקיימות -  חרמש חנה

  להישמע טוב , השמות צריכים להיות יפים, צפורים בעייתי לדעתי, ישובים בנגב      
  .ושיהיה בהם מסר      

  
שה שמות ישובים עו. רעיון כינוי פעילויות תרבות לא טוב, אישית. עברתי על השמות -    חיים גל

  .אהבתי את הרעיון –עצים מוגנים . כפילויות ונראה לי לא נכון      
  

  .אהבנו את אבני החושן -  ,בנדט, בינמן
  שנחה, ניסן, חיימי

  
  ?יש רוב לאבני החושן? אז החלטנו -    אלי לוי

  
  .לדעתי צריך משהו יותר טבעי וקשור לטבע כמו עצים מוגנים -    חיים גל 

  
  מרבית חברי המועצה למעט החבר חיים גל הציעו לאמץ את שמות אבני החושן  -    אלי לוי

  .לשכונת המרכז      
  
  

החליטה לקרוא לרחובות שכונת המרכז  ,ברוב קולות ובהימנעות חיים גל ,מליאת המועצה –החלטה 
  :באופן הבא

  .רחוב אחד בשם בארית' בחלק השכונה הקרוב לגושי האות ב
מרכז המסחרי בשם אבני החושן לפי ההצעה בין הל' הרחובות באות ז השכונה בין גושבחלק 

  .רחובות 5 - ל שמות 5המקוצרת בת 
  .לדרך הראשית בשכונה זו יקרא דרך אבני החושן

  .תשריט השכונה על שמות רחובותיה יועלה מחדש למליאת המועצה
  

  ועצה תשמש כועדת שמותמליאת המ –תאנה ' שד–זית' לככר בשד" ככר הגבורה"קביעת שם  -  4לסעיף 
  

  למעט ככר ויצמן לא . פנו אלי הורים ואחים שכולים להנציח את הנופלים בישוב -    אלי לוי
לשדרג לשם פסל מתאים ולהפוך אותו , אני מציע את הככר בזית. הונצחו נופלים      
  .לאתר הנצחה לבנים ולבנות      

  
  .הנופליםלא כדאי להנציח את הככר בשמות  -  יעקב שנחה

  
  .לא לנקוב בשמות. אתה מקבל את דעתי -    אלי לוי

  
  ?לא לתת לככר שם -    חיים גל

  
לא לשים פסל או מונומנט כי זה מזמין . לתת שם אבל לא של נופלים ולא הנצחה -  יעקב שנחה 

  .מציע להעניק שם אולי עם פרחים וצמחים. רעות      
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  .שכל אחד יוכל להביע את הצער שלו? פינה בספריהלמה לא ? למה דווקא ככר -  איריס חיימי
  

  .המשפחות מסכימות לא לשים שמות. לא חושב שזה מזמין את השמות -    יוסי ניסן
  

  ?מה המטרה של ההנצחה -  איריס חיימי
  

פנו אלינו ההורים ובקשו . אנו כאזרחים מחוייבים לנופלים. אני מתפלא על השאלה -    אלי לוי
מיותר לציין עד כמה . ות נהוג להנציח את הנופלים בני המקוםכפי שבהרבה מקומ      
  .הנושא רגיש ויש לדעת גם כשאומרים לא  כיצד לעשות זאת בדרך הנכונה      
  .אישית אני חושב שעלינו לתרום את חלקנו בחלק הזה של ההנצחה      

  
יהיו עליה ברגע שהנחת שם מצבה , שנים 10מסכים לקרוא בשם לככר אבל בתוך  -  יעקב שנחה

  .זה יהיה, שמות כי הלחץ הבא      
  

  יתחיל סיפור שלא יגמר חושב –ס "אסור להגיע למצב שמעבר לקיר ההנצחה במתנ -  אלון בנדט
  לתת שם שמנציח שקשור לשכול או גבורה כן חושב שאפשר לשים מונומנט, שצריך      
  .לשים צביון איזשהו קשר לקיר ההנצחה      
  .שמות לא לעשות      

  
  חושב שמחובתו של ישוב להנציח את בניו הנופלים  –בדחילו ורחימו רוצה לומר  -    יים גלח

  חושב שלעשות כיכר זה סוג של זילות של הקדושה היום, אתר ההנצחה יפה ומרשים      
  .זה יהיה מונומנט מחר זה לחץ של שמות      
  ואם כן שם כמובמידה וכן ללא שמות , לא בטוח שכדאי לאשר לעשות כיכר הנצחה      
  .הגיבורים יותר אישי      

  
  חובתנו להקשיב להורים לתת להם את הכבוד הזה משהו מכובד שיענה על הצרכים -    יוסי ניסן
  .ועל רצונות ההורים      

  
  .גם נפגעי פעולות האיבה, לא רק גיבורי מלחמה -    לב בינמן

  
  .זה מאוחד גם הנופלים וגם נפגעי פעולות האיבה -  בתיה/אלי

  
  .לא להביע בהלה אלא רגישות -  איריס חיימי

  
  .אולי שהם יבחרו את השם -    לב בינמן

  
  ליד) בצורה מובנת כמובן(הם יבקשו שמות מכיוון שזה מה שמעסיק אותם  -  יעקב שנחה

  .שמות –זה צריך לראות את היישוב ולנסות למנוע       
  

  ?אופיר -    אלי לוי
  

  .אני בדעה של יוסי -  אופיר אליהוא
  

  מליאת המועצה מאשרת פה אחד קריאת כיכר ביישוב להנצחת הנופלים והנופלות -    אלי לוי
  .בנושא השם הייתי רוצה להביא את זה במליאה הבאה      
  .כיכר ההנצחה תיקרא על שם הנופלים ולא יכתבו שמות הנופלים      
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  .הכיכר תישא שם המבטא את נושא הגבורה -  אלון בנדט
  

  .שם שיקבע במליאה הבאה -  יעקב שנחה
  

  .מוטל על מהנדסת המועצה להביא הצעה לכיכר, לא כהחלטה אלא המשך להחלטה -    אלי לוי
  

שם . מליאת המועצה מאשרת פה אחד קריאת כיכר ביישוב להנצחת הנופלים והנופלות - החלטה 
  .מוטל על מהנדסת המועצה להביא הצעה לכיכר. יקבע במליאה הבאה

  
  חיים גל –למסירת הזמנות ופרטיכלים לחברי המועצה  הצעה -  5לסעיף 

  
  .מסירת הזמנות ופרוטוקולים –הצעה לנוהל של חבר המועצה חיים גל  -    אלי לוי

  
  הועלו טענות שלא הגיע פרוטוקול הישיבה –מכיוון שבתקופה הקצרה שאנחנו כאן  -    חיים גל

  מזכירת . המתוכננת שעות לפני הישיבה 48השליחה לבתים לפי החוק  –בזמן       
  .המועצה שולחת לנו אותם הרבה לפני כן      
  . מציע שפרוטוקול לא יישלח אלא יונח בתיבת הדואר האישי בתוך משרדי המועצה      

  
  .ימים אז אני לא נוגע בזה 10לתקציב מחוייב  –זימון הישיבות       
יתר מעורבות עקב  נשיג, ובאשר לחברי המועצה. נשיג חסכון בכסף ובזמן משמעותי      
  .החובה שתהיה לאסוף את הדואר מהתיבה      

  
  .יוכלו להיכנס מיידית לעדנה ולהציע תיקון –אם ישנו תיקון לפרוטוקול       

  
  ?למה לא במייל -  שמואל לביא

  
  .ניתן לדעתי גם במייל -    חיים גל

  
  י שלא קיבל אתתלונתו של יוס, היו ימים שגם עדנה חילקה ואחת הסיבות להצעה -    אלי לוי

  .הפרוטוקול      
  

  מוכן לבוא לקחת אבל רוצה לקבל את זה במקביל –להרחיב את ההצעה של חיים  -  אלון בנדט
  .גם במייל      

  
  .מקבל את ההצעה שלך ומצרף לשל חיים אבל לי קשה לראות במייל את המלל -    אלי לוי

  
  .לא נוח לי עם השינוי הזה –לי זה היה נוח מאוד שזה מגיע אלי הביתה  -  איריס חיימי

  
  .נשיג התייעלות –בהצעה של חיים יש ייעול בהצעה לתיקוני הפרוטוקול  -    אלי לוי

  
  .מציע לשלוח בדואר ובמייל -  יעקב שנחה

  
  .זה יפתור את זה" אני לא הייתי בתיבה בזמן האחרון"כמה פעמים שמעתי  -    חיים גל

  
  ?רים האם יש אפשרות להגדיל את הזמן"בנושא התב. ימים זה טוב לקבל את זה 10 -    לב בינמן
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  ?דואר או תיבת המועצה –מה החלטה . ניתן לפני, אם נוכל לפני -    אלי לוי
  

  .בואו ננסה חצי שנה לתיבות המועצה -    חיים גל
  

  .שישימו תיבות בכניסה לבית ואז ישימו בכניסה ולא מסירה ביד -  עובדיה צבי
  

  ם מה שאומר אלון בנדט ומצרף להצעה של חיים גל לשלוח מציע לקחת ג -    אלי לוי
  מבקש לתת קרדיט להצעתו של חיים . מקבל משנחה את ההצעה לשלוח בדואר, במייל      
  .גל לחצי שנה לתיבות האישיות      

  
הצעתו של חיים גל התקבלה פה אחד למסירת פרוטוקולים וזימונים לתיבות האישיות  - החלטה  

  .במקביל לשלוח גם במייל לפי הצעתו של אלון בנדטבמשרדי המועצה ו
  . חודשים 6יתבצע לתקופת נסיון בת  ,המהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול, ישום ההצעה

  
  

בועדה זו חבר ומשתתף קבוע עובד המועצה  –השלמת מינויים בועדת איכות הסביבה  -  6לסעיף 
  .חנה חרמש' הגב, מהנדסת המועצה, העוסק בתחום     

  
  

מבקש , שכחנו לצרף את מהנדסת המועצה כחברה מן המניין בועדה לאיכות הסביבה -    אלי לוי
  .לאשר את המינוי      

  
  .מליאת המועצה אישרה מינוייה של מהנדסת המועצה כחברה בועדת איכות הסביבה –החלטה 

  
  רים"אישור תב – 7לסעיף 

  
  .ן לעבודות פתוחמהקר₪  50,000שיפוצי קיץ על סך  243ר "אישור תב  .7.1

  . ₪ 140,000אומדן עלות שיפוצי קיץ השנה עומד על   
ומאחר וטרם הגיע אישור ההצטיידות ממשרד , הקרובה מתוכנן להיפתח גן חובה נוסף  ל "בשנה  
מתבקשת המליאה לאשר השלמה , ₪ 90,000החינוך והואיל ובתקציב השוטף תוקצב סך של   
  .₪ 50,000בסך   

  
 50,000עומד על  סך התקצוב בתקציב השוטף  .טעייתי את מזכיר המועצהלמעשה ה -    אלי לוי

על מנת להגיע לסך ₪  90,000לאשר השלמה בסך מתבקשת המועצה לפיכך . ₪      
  .₪ 140,000 כולל של       

  
  .ר אושר פה אחד"התב –החלטה 

  
  

  .מהקרן לעבודות פתוח₪  100,000ר תחזוקת מתקני משחקים על סך "אישור תב  .7.2
אנו מתבקשים , במסגרת ההנחיות החדשות והמחמירות של פקוח ובדיקה במתקני משחק  
    . ת"להתקשר עם חברה חיצונית מתוך רשימת חברות שנבחרה על ידי משרד התמ  
  :1498לתקן  7י חלק "ההתקשרות כוללת את כל נושא התחזוקה עפ  

  .בדיקה חדשית של המתקנים �
  .כוללת החלפת אלמנטים שלמיםאינה , תחזוקה חדשית של המתקנים �
  ).'גומי וכד, חול(טיפול בתכסית השטח  �
  .בדיקת תקינה שנתית של המתקנים על ידי מכון תקינה רשמי �
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  ? האם מרכז השלטון המקומי אינו פועל בעניין. משמעויות כספיות לכל הרשויות -    חיים גל
  

  .אל תפתח לי עוד פצע -    אלי לוי
  

  ?לוותר על מה שהמועצה עושהאפשר  -  יעקב שנחה
  

  עד לא מזמן ביצענו בעצמנו –החוק מחייב בדיקה שנתית ובדיקות חודשיות  -  חנה חרמש
  .עם חברה פרטית חיצונית, היום מחייבים אותנו אחרת. את הבדיקות החודשיות      

  
  . ליליאן אומרת שזה ייאלץ אותנו להכניס את זה לתקציב השוטף -    אלי לוי

  
  .ר אושר פה אחד"תבה –החלטה 

      
  

  :נושאים נוספים לדיון  2 -  אלון בנדט
  ח"ארגז החול מלא בחול צואה ושתן של בע/מגרש –ארגז חול בגינה בברקן       
  הוספת גדר, מבקש להעלות את זה יחד עם הצעה לפתרון. שילוב קטלני ומסוכן      
  הוספת שער עם קפיץ לכניסה –ח "מניעת כניסה של בע –מסביב לארגז החול       
  .של ילדים      

  
  הצעתי לאלון שחנה תבדוק כמה ארגזי חול יש לנו ושהנושא יעלה בועדה לאיכות -    אלי לוי

  .הסביבה      
  

  ולישני וטרינרים תושבי הרחוב מאכילים חת. גן ברקן תוכנן שהוא יהיה על גומי -  חנה חרמש
  חשבנו להחליף את הארגז חול, החתולים עושים שם את הצרכים שלהם, רחוב      
  .לפי המחשבה המקורית, בגומי      

  
  .הצחנה שעולה בגן ברקן מהחול היא בלתי אפשרית -  אלון בנדט

  
  .שיהיה גומי ולא חול -  איריס חיימי

  
  .הבעיה הכללית תעבור בדיקה -  חנה חרמש

  
  .ות הצעה להנפיק לחברי המועצה כרטיסי ביקוררוצה להעל -  אלון בנדט
  החברים עושים עבודה מייצגת ואני חושב שחשוב שיהיה לנו להשאיר משהו      
  .אחרינו כשאנחנו מייצגים      

  
  .מי שרוצה כרטיס ביקור שיעביר פרטים לעדנה וננפק לו כרטיס ביקור -    אלי לוי

  
  
  

  הישיבה ננעלה
  
  
  

  ענת לוי: רשמה                  
 


