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  ש המועצהרא -  ר אלי לוימ :משתתפים  
  ר המועצהחב - אופיר אליהוא       מר       
  חבר המועצה -    מר לב בינמן      
  חבר המועצה -    מר  אלון בנדט      
  חבר המועצה -    מר חיים גל      
  חברת המועצה -    איריס חיימי' גב      
  חבר המועצה -    מר ניסים פרץ      
   ר המועצהחב -   יעקב שנחהמר    

  
  ר המועצהחב -  יוסף ניסן מר    :חסר  

  
  

  משפטייועץ  -    ד גדעון פנר"עו   :נוכחים  
  מבקר המועצה -  מר שמוליק לביא      
  מהנדסת המועצה -    חנה  חרמש' גב      
  עוזר ראש המועצה -    מר עובדיה צבי      
  מנהלת מחלקת חינוך -    בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה"קב -    מר דני מלכה      
  מ מזכיר המועצה"מ -    עדנה זטלאוי' גב      

  
  

  :הצבעה על הרכב ועדות המועצה לפי בקשת חברי המועצה  :על סדר היום    
  ,איריס חיימי, לב בינמן, ץנסים פר, אלון בנדט, יוסי ניסן    
  .יעקב שנחה    

  
  :חברי מועצה 6י בקשת "שזומנה עפהנני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המנין  -    אלי לוי

  .מזל טוב לאורי להולדת הבת רכתשלוחה ב, לפני כן      
  .אנו הולכים להצביע על הבקשה עם שינוי מה ממקורה      

  
אמנון , איריס חיימי, דנה אילן, ניסים פרץ - חברים , ר"יו – אלי לוי: ועדת חינוך*       
  .סמדר זק ואופיר אליהוא ,מנדובסקי         

  
יש ( מישורי דרעימיכאל , דני שחר -חברים , ר"יו – יעקב שנחה: ועדת כספים*       
  .טננבאום אריה, טוביהואסף  ח"רו, יונתן וורשבסקי, )לברר עימו אם יכול        

  
  .יוגבאיתן , בראלציון  –חברים , ר"יו – אליעזיוסף שופט  :ועדת ערר*       

  
, בגולה ניסן, ורד סרוסי, גרוסאבי  –חברים , ר"יו –י מלכיאלדן  :מלגותועדת *       
  .איש אקדמיה ומחייב אישור המליאה חייב להיות, ללא זהות בשלב זה  –יג שי נצ         
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  .יצטרף כחבר מר לב בינמן: ועדת הנהלה*       
  

  .יצטרף כחבר יעקב שנחהמר  : דת משנהוע*       
  

  .יוסי ניסן במקום יעקב שנחה :מכרזיםועדת חילופי גברי ב*       
  

  .נמן במקום ניסים פרץלב בי: מאבק בסמיםבועדה לחילופי גברי * 
  

  ר הועדה רשאי"יו, אין דבר כזה משקיף –לעניין ועדת איכות הסביבה       
  לנושא מסויים ואין לכך צורך באישור  לזמן לישיבות הועדה אנשים אד הוק      
  .אותו אדם מוזמן אינו בעל זכות הצבעה נדגיש כי ,המועצה      

  
  .בעד פה אחד –הצבעה 

  
כפי שאלי הציג , ופי הגבריההשלמות  וחיל, ה מליאת המועצה את הועדותפה אחד אישר: החלטה
  :בדבריו

  
, איריס חיימי, דנה אילן, ניסים פרץ -חברים , ר"יו –אלי לוי : ועדת חינוך*       
  .סמדר זק ואופיר אליהוא, אמנון מנדובסקי         

  
, ישורי דרעימיכאל מ, דני שחר -חברים , ר"יו –יעקב שנחה : ועדת כספים*       
  .טננבאום אריה, ח אסף טוביהו"רו, וורשבסקייונתן          

  
  .איתן יוגב, ציון בראל –חברים , ר"יו –אליעז יוסף שופט : ועדת ערר*       

  
, בגולה ניסן, ורד סרוסי, אבי גרוס –חברים , ר"יו –דן מלכיאלי : ועדת מלגות*       
  חייב להיות איש אקדמיה ומחייב אישור , ללא זהות בשלב זה  –נציג שי          
  .המליאה         

  
  .מר לב בינמן יצטרף כחבר: ועדת הנהלה*       

  
  .מר יעקב שנחה יצטרף כחבר:  ועדת משנה*       

  
  .יוסי ניסן במקום יעקב שנחה: חילופי גברי בועדת מכרזים*       

  
  .לב בינמן במקום ניסים פרץ: חילופי גברי בועדה למאבק בסמים* 

  
  
  

  עובדיה ניהל .ס"לפי בקשה של מספר חברים ברצוני לומר דברים על המתנ -    אלי לוי
  .ס"מיניתי את אריה הכט כמנהל זמני של המתנ .ס תקופה ארוכה"את המתנ      
תכנית נוער , הוא עובד כעת על גיבוש תכנית הן לקיץ והן לשנת הלימודים הבאה      
  .הצהרוניםשל שדרוג מבצעים  כמו כן.לקיץ הגיעה היום לאישור      

  
  סים ובפגישה "אם איננו מצליחים להתארגן עם החברה למתנ, למשרה הזו      
מאידך הם לא תורמים כאן  ,הם אינם רוצים לצאת מכאןהתרשמתי שעם איתן מזרחי       
  .כלום      

  
  חודשים נצא 3תוך  .ס כשלוחה דרך המועצה"יש לנו אפשרות לנהל את המתנ      
  .כרז פתוחלמ      
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  .קיים רצון גדול ומוטיבציה מצויינת לבחור אני יכול להעיד כי      

  
  ?ם ועדההאם תקו -  ניסים פרץ

  
  סים"אם זה דרך חברת המתנ .אם זה ינוהל על ידנו, ינה במועצהיש ועדת בח -    אלי לוי

  .יש להם התהליכים שלהם      
  

  .אז מה הסיבה לתחלופה הזו -  איריס חיימי
  

  כאן לנושא מעקב פרוייקטים ותכנון  ותומשום שאני צריך אעובדיה הוא עוזרי ו -    אלי לוי
  .טגיאסטר      
        
  .מיודד עימו אך אני גם יודע לבודד, אני מכיר את אריה –למען גילוי נאות  -    חיים גל

  אריה יכול להיות יעיל , מוטיבציות ויכולות גבוהות, מכיר את יכולותיו      
  .ביתמבחינה תקצי      
  .חושב שהבחירה טובה ותועיל לנו      

  
  מחלף יהלום עם מעבר, יוצאים למכרז בצומת להבים לבצוע מחלף 9/09 -ב -    אלי לוי

  .לתחנת הרכבתר דרומה "מ 600תת קרקעי       
  הכביש עד להבים יקבל .גשר הרכבת נהרס ובמקומו יבנה גשר חדש ויורחב      
  .ידו מסלול      
  .₪מליון  140סדר גודל של ערכת בעלות העבודה מו      
  .מבקש מהחברים לא לעורר גלים בנושא לפחות עד שיעלו לשטח לבצוע העבודה      

  
זהו , לרכבת 40קרקעי מכביש  - ומעבר תת 31על הכביש  יהרחבה של דו מסלול -    חיים גל

  .הישג של ראש המועצה      
  

  .150% -נפח התנועה גדל בלמעלה מ -    אלי לוי
  

  .מה צפי הבצוע -  דטאלון בנ
  

  .שנה וחצי -    אלי לוי
  

בסיס ושמעתי ממנו שיש תכנית להעברת  קצין בכיר במשטרת ישראל נסעתי עם  -    חיים גל
  .שוקת לאזור צומתלשוטרים  הדרכה       

  
  .לא שמעתי על בסיס הדרכה לשוטרים, גם בצומת שוקת מתוכנן פיתוח גדול -    אלי לוי

  
   .קיץ חילים שיפוצימת, סוף שנה -    אלי לוי

  .החינוך בירושלים בנושא אופק חדש היה לנו היום ביקור של הנהלת משרד      
  

  .אני לא יכולה לכהן בתפקיד? ר ועדת בקורת"כיו מה עם תפקידי -  איריס חיימי
  

  .בכתב זאת תגישי  -    אלי לוי
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה


