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  ח"תשס בתשרי  '                       ב              
  2008 בספטמבר  2                                                                     
  

  2091/ מה                             מספרנו                                                     
  

  

  
        2008200820082008 לשנת  לשנת  לשנת  לשנת  במני� במני� במני� במני�����8888הההה         פרטיכל ישיבת המועצה          פרטיכל ישיבת המועצה          פרטיכל ישיבת המועצה          פרטיכל ישיבת המועצה                                                                 

                                                                                                                                                         �  08/08/08/08/09/09/09/091111/שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו� שהתקיימה ביו
    

  �  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי
  חבר המועצה   �   מר נפתלי אדר      
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר       
  ר המועצהחב �  מר שאול דולב      
  ר המועצהחב �  ול דולבמר שא      
   חבר המועצה�    מר אריה הכט        
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב    
      �  ר המועצהחב �  מר יוס# ניס
   ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    

  
  �   חבר המועצה�    מר יוס# אליעז   :חסרי

  
  �   יוע% משפטי�    ו� קור�ד דור"עו   :נוכחי
 ה מבקר המועצ�   מר שמואל לביא      
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה�    מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה�    ליליא� אדרי' גב      
   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�  ....1111  ::::ל סדר היו�ל סדר היו�ל סדר היו�ל סדר היו�עעעע

  .7/07/08 מיו� 7/08ישיבה  1.1

 .7/07/08שלא מ� המני� מיו� ' ישיבה ב 1.2
        ....דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה ....2222

 .2009200920092009אישור תבחיני תמיכות לשנת אישור תבחיני תמיכות לשנת אישור תבחיני תמיכות לשנת אישור תבחיני תמיכות לשנת  ....3333
 ....דווח על תכנו� שכונת המגורי� הדרומיתדווח על תכנו� שכונת המגורי� הדרומיתדווח על תכנו� שכונת המגורי� הדרומיתדווח על תכנו� שכונת המגורי� הדרומית ....4444
 ::::רי�רי�רי�רי�""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב ....5555

  : פעולות לבטיחות בדרכי� במימו�235' ר מס"תב 5.1
   .54,600משרד התחבורה 

   .36,400קר� לעבודות פיתוח 
  . .91,000כ "סה

 . 230,805 מתקני כושר בס' 234ר "מתב . 100,000המרת  5.2
רי� אושרו "התב.  .187,745 מגרש גלגיליות בס' 233ר "לתב

 .7/07/08 מיו� 7/08ה בישיב
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  , אז כנראה שזו תהיה הישיבה האחרונה,  א� לא יהיו דברי� מיוחדי��    אלי לוי
  נושאי� שנמצאי�מספר למרות שאני הייתי רוצה אחרי החגי� לכנס ישיבה על       
  .  בצנרת    

  
         אישור פרטיכלי� אישור פרטיכלי� אישור פרטיכלי� אישור פרטיכלי�����    1111לסעי# לסעי# לסעי# לסעי# 

 
 ....7777/07/07/07/07/08/08/08/08 מיו�  מיו�  מיו�  מיו� 7777/08/08/08/08ישיבה ישיבה ישיבה ישיבה  ....1.11.11.11.1

 
   ראש המועצה המציא חוק חדש שלא קיי� בחוק המנהלי– 7 עמוד �  יעקב שנחה
  י"י מליאת המועצה מפוטר ע"  החוק המנהלי קובע שמי שממונה ע    
   ראש המועצהי המועצה אינו האצלת סמכויות בידי"  המליאה ומינוי ע    
  .  שיכול לעשות כראות עיניו    
  .י חוק" עפ. זה צרי' להיותכ'      

  
        ....אושר פה אחדאושר פה אחדאושר פה אחדאושר פה אחד    7777/08/08/08/08פרטיכל ישיבת מועצה פרטיכל ישיבת מועצה פרטיכל ישיבת מועצה פרטיכל ישיבת מועצה     ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

  

 7777/07/07/07/07/08/08/08/08שלא מ� המני� מיו� שלא מ� המני� מיו� שלא מ� המני� מיו� שלא מ� המני� מיו� ' ' ' ' בה בבה בבה בבה בישיישיישיישי ....1.21.21.21.2
  

        ....אושר פה אחדאושר פה אחדאושר פה אחדאושר פה אחד    2222008008008008שלא במני� לשנת שלא במני� לשנת שלא במני� לשנת שלא במני� לשנת ' ' ' ' פרטיכל ישיבת המועצה בפרטיכל ישיבת המועצה בפרטיכל ישיבת המועצה בפרטיכל ישיבת המועצה ב    ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

         דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה����    2222לסעי# לסעי# לסעי# לסעי# 
        

  .ההורי� צוותי ההוראה ו,לרווחת הילדי�ל "פתחנו את שנה בגאווה גדולה �    אלי לוי
  מילה, השנהנכנסנו אליה " אופק חדש"דולות בתכנית   יש תקוות ג    
   את מיתר עומר ולהבי� לתכנית ואנו שלבנוהכניס  טובה למחוז על ש    
    �  לא לצוות הניהולי ולא, עדיי� לא ברורי� לא לנובתכנית זו הרבה דברי�  .  ידיי
 ידועי� לנו שעות ? מהתכנית כיצד מתגלגלי� ומה רווח התלמידי�.  לפיקוח    
  כיצד מותחי� את יו� הלימודי� במסגרת  .10 �השבועיות שגדלו ב העבודה      
  ?  התכנית    
     �   לאשתקד בה בניגוד13:30עה שבמגמה לסיי� ב  הצלחנו להוסי# עוד יו
  ש כשמשרד" ש32זה נות� .  התרחש פעמיי� בשבוע13:30 �  סיו� היו� ב    
 זוהי תרומה גדולה .ש" ש31' ד–'בכתות גוש "ש 29' ב–' א�כתות  החינו' נות� ב    
  .הר' מאוד לגיל      

  
  ,חנה, לב, אבי, אב בית הספר, אחזקה: יישר כח לכל עובדי המועצה       

  כ כל המועצה שלבה ידיי� בנושא" בסה.מזכירות, טי�"קב, ליליא�, יה  בת    
  .ל בהיבטי� השוני�"  הערכות לפתיחת שנה    

  
   :ס אשל הנשיא נפתחה השנה באורח תקי� למעט מקרה שקרה"  בבי    
  .הושעה מההסעותהוא  , ראשית.ב" י�א חבט בפניה של תלמידה מ"  תלמיד י    
  ס יחליט" אומר לכ� באחריות שג� א� ביה  הנושא נמצא בבדיקה ואני    
    �  .לא נוכל לתת לו סיוע,   להשעותו מלימודי

  
  .בסו# השנה הקודמתעבודתה   המעו� התחיל יפה ע� מנהלת שהחלה     
  .ס נער' יפה מאוד מבחינת הצהרוני�"  ג� המתנ    

  
  –  בכוונתנו לציי� על כרטיס הנסיעה באוטובוס מספר מושב קבוע     
  . הורי� מרכזי ובתיהועד בבדיקה של תת ועדה של   כרגע    

  
  כולל את הסדרי תנועה המכרז , פתוח נמצא בבקרה' המרכז לעב'   מכרז שכ    
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ויבנה מעגל תנועה על הכניסה למרכז תתרחב ,  יישור הסלאלו� לבריכהבתוכו      
     �  .ת כניסה לאזור היכל התרבותהול' להיו היות והמקו�  רימו

  
  .ז של המגרשי� מה קורה ע� המכר�  לורה לבנה

  
  ממתיני� לדינה אטל שתחזור , מגרשי� לער' אמורי� לצאת למכרז 39 �    אלי לוי
  .  מהחופשה כדי להעלות לאויר    

  
  .אמצע ספטמבר סימו� הדרכי�  לקראת, מסיימי� עבודות אספלט     

  
  מערב �תאנה צפו�' ני קבלני גינו� על שד  נכנסו היו� לעבודה ש    
    �  . בהליכי אישור אחרוני�הצבת מתקני כושר, מזרח�  ודרו

  
       �,  היתרי בנייה10�12ליז� בי� , לשכונת המניפה כל שבוע יוצאי� מספר היתרי

  .יש ש� כבר שלד מוכ�, חלק גדול מה� כבר בבניה      
  חלטה של צבעי חזיתות  יתכ� שנצטר' לכנס לועדת המשנה לקבלת ה    
    �  .  הבתי

  
  תו של היוע% המשפטי לממשלה בעני� אכיפה מנהליתהחלט  קבלנו את     
  .תיר לרשות לפעולהמ,   ג� כשמתנהל משפט    

  
  . מקווה להוציא זאת בימי� הקרובי�,הוכנהד ששו� "  הטיוטה של עו    

  
� אחרי� ובתחומי  ישר כח לרב אשר מתנהל כמועצה דתית בתחו� העירוב    .  

   
של יוצאות בימי� הקרובי� להמבורג וללייפציג ומשלחת נוספת  שתי משלחות      
  מקווה שג� זאב וג� רמי יגבשו מסגרת , ה בלאוכלגימנסיו�  אשל הנשיא     
  .  לימודית בי� שני בתי הספר    

  
  .  יצא לדר' הפרויקט של המיני פי% משולב דשא סינטטי    

  
  .2020 �ליג כא� תכניות צ  חנה ת    

  
  . מתי תהיה הככר במרכז המסחרי�  לורה לבנה

  
 בשכונת הכל תלוי בעבודות עפראול� " במיידי"קבלתי תשובה מאלי מימו�  �    אלי לוי
  .  המרכז    

  
   הא� אנו.ב" י– א"שבי� להעלות נושא מימו� הסעות י בקשו ממני תו�  לורה לבנה
  ת שהמועצה יכולה  רשאי� להפיל על ההורי� וא� כ� א� זו לא עלו    
  .לקחת על עצמה      

  
משרד החינו' נוהלי , נוהלי משרד הפני�,  מה שחל על המועצה ה� חוקי הכנסת�    אלי לוי
 השלטו� המקומיומי לאחר שנבחנו על ידי מרכז הכוללי� הוראות לשלטו� המק      
    �  .  ואושרו על ידי משרד הפני

  
   ,היו� תנהג כפי שהיא נהגה עדהעני� יבדק והמועצה ,   שמענו את הקולות    
  .במידה וזה כ'       

  
   יש צהרו� חדש פרטי שמנסי� לפתוח וטועני� שהמועצה מערימה �  לורה לבנה
    �  .  קשיי
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  בפגישה, משרד הבריאותאישור ,  אישור לשימוש חורג: יש כללי� לפתיחת עסק�    אלי לוי
  .וג� כאמא  ע� היז� השתתפה ג� חנה כמהנדסת המועצה     

  
 ילד 35 �ללא תנאי� לא� המועצה היתה מאשרת פתיחת צהרו� ) פונה ללורה( �  חנה חרמש
  ?וטוענת הכיצד ללא כל הבדיקות והאישורי�  מגיעה  לא היית    

  
   עד היו�.תלה מודעות ,בתחילת אוגוסטהיז� בפגישה  יו� אחרי שהיה אצלי �    אלי לוי
  .  לא הוגשה כל בקשה    

  
        דווח על תכנו� שכונת המגורי� הדרומיתדווח על תכנו� שכונת המגורי� הדרומיתדווח על תכנו� שכונת המגורי� הדרומיתדווח על תכנו� שכונת המגורי� הדרומית    ����    4444לסעי# לסעי# לסעי# לסעי# 

  ) מפאת טעות3הדיו� בסעי# זה קד� לדיו� בסעי# (
        

  :בי� עקרונות התכנו�.  מציגה את הלבטי� בתכנו� השכונה�  חנה חרמש
    �  .  הנחיה ארכיטקטונית לאפיי� את המקו
    �  .  ארכיאולוגיה משולבת בתכנו
וי נכו� יגפניי� ויועצי� נוספי� להיוע% או,   צוות המתכנני� כולל אדריכל נו#    
  .  של השכונה    
  .החדשה'   שמירת רצועה ירוקה בי� אחרוני הבתי� לבי� השכ    
  . חלופות תכנוניות3  הוצגו     

  
  

  . מתכוו� לדו� בכ' אחרי החגי��    אלי לוי
  

  . לשלוח לנו את החומר כדי שנוכל להגיע לדיו� ממצה�  יעקב שנחה
  

  ?מרכז המסחרי מי נכנס ל�  לורה לבנה
  

  .ר" מ700רחב בעוד מת סופר �    אלי לוי
  .ולכ� ג� בנק לאומי יפתח קופה.   בנק הפועלי� פותח קופה    
  .ח מכבי"  קופ    
  .  בית מרקחת    
  .ר אספרסו ב�  בחזית ליד הסופר     
  .מ ע� יז� למסעדה על הדק"  יש מו    

  
  

        2009200920092009 אישור תבחיני תמיכות לשנת  אישור תבחיני תמיכות לשנת  אישור תבחיני תמיכות לשנת  אישור תבחיני תמיכות לשנת ����    3333לסעי# לסעי# לסעי# לסעי# 
        

  .יכול להיות מצב שלא ננצל התקציב במלואו. 15% ועד 85% עד �  לורה לבנה
  
  )יעקב שנחה יצא מחדר הישיבות(
  

לאחר שבחנה את נתוני הגו#  המבקש אל ,  יתכ� שועדת התמיכות תמצא לנכו��  עדנה זטלאוי
    �  הניסוח מראש נת� לועדה . לא לאשר את מלוא האפשרות,   מול התבחיני
דיוני הועדה והחלטותיה יעלו למליאת , בכל מקרה. סויי�  להחליט עד שיעור מ    
  .  המועצה לאישור    

  
        ....2009200920092009 מליאת המועצה אישרה פה אחד את תבחיני התמיכות לשנת  מליאת המועצה אישרה פה אחד את תבחיני התמיכות לשנת  מליאת המועצה אישרה פה אחד את תבחיני התמיכות לשנת  מליאת המועצה אישרה פה אחד את תבחיני התמיכות לשנת ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
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        רי�רי�רי�רי�""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב    ����    5555לסעי# לסעי# לסעי# לסעי# 
        
5.15.15.15.1....        
  

  תבנה תכנית שתשתלב של בית הספר  החשוב מכל רכזת בטיחות בדרכי� �  עובדיה צבי
  .זה תקציבב      

        
        

: : : : במימו�במימו�במימו�במימו�, , , ,  פעולות לבטיחות בדרכי� פעולות לבטיחות בדרכי� פעולות לבטיחות בדרכי� פעולות לבטיחות בדרכי�235235235235' ' ' ' ר מסר מסר מסר מס""""תבתבתבתב  אישרה מליאת המועצה אישרה מליאת המועצה אישרה מליאת המועצה אישרה מליאת המועצה פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
         . . . .54,60054,60054,60054,600משרד התחבורה משרד התחבורה משרד התחבורה משרד התחבורה 

         . . . .36,40036,40036,40036,400קר� לעבודות פיתוח קר� לעבודות פיתוח קר� לעבודות פיתוח קר� לעבודות פיתוח 
        .... . . . .91,00091,00091,00091,000כ כ כ כ """"סהסהסהסה
  
5.25.25.25.2....        
        

 מתקני כושר בס'  מתקני כושר בס'  מתקני כושר בס'  מתקני כושר בס' 234234234234ר ר ר ר """"מתבמתבמתבמתב .  .  .  . 100,000100,000100,000100,000המרת המרת המרת המרת  פה אחד אישרה מליאת המועצה  פה אחד אישרה מליאת המועצה  פה אחד אישרה מליאת המועצה  פה אחד אישרה מליאת המועצה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
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  : המועצההודעות מזכיר ועתה ל�    אלי לוי
  
  

לחגי תשרי ופתיחת תערוכת ציורי� חדשה ביו� הרמת כוסית  כולכ� מוזמני� ל�  עדנה זטלאוי
  .18:00 בשעה 23/09/08' ג      

  
   וזה למעט לנושאי בחירות ,יהיו סגורי�משרדי המועצה מ סוכות "  בחוה    
  .קה  בבדי    

  
  !ישר כח, שכחנו לציי� את שוש� וצוותי הנקיו� שעמלי� בישוב לנקיונו �   אלי לוי 

  
  
  

  .הישיבה ננעלה
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
 
        
  
  
  
        
  

 


