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  ט" תשס   באלול       ז"י                                                                                              
  2009        בספטמבר  6                               

  
  2319/   מה          מספרנו                     

  
  

  2009 במניין לשנת 7 -מועצה ה   פרטיכל ישיבת ה                        

   09/091/שהתקיימה ביום                                        
    
  

   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :משתתפים  
   חבר מועצה-    מר לב בינמן      
   חבר מועצה-    מר אלון בנדט      
   חבר מועצה-    מר חיים גל      
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן      
   חבר מועצה-     מר נסים פרץ      
   חבר מועצה-    מר יעקב שנחה      

  
   חבר מועצה-   מר אופיר אליהוא    :חסר  
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב      

  
   יועץ משפטי-   ד יצחק ששון "עו    :נוכחים  
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה-    ליליאן אדרי' גב      
    קת חינוך מנהלת מחל-    בתיה הרפז' גב      
   מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב      
   ממונה על שירותי החירום-    מר דני מלכה      
  מ מזכיר המועצה" מ-    עדנה זטלאוי' גב      

  
  .7/07/09 מיום 6/09אישור פרטיכל ישיבה . 1  : על סדר היום  

  .דווח ראש המועצה. 2      
  .ע"פתיחת שנת הלימודים התש. 3      
  :מינויים לועדות. 4      
  איריס חיימי' במקום גב,  ראשות ועדת בקורת–חילופי גברי   .4.1          
  לחבר ועדת בטחון, תושב הישוב, מינוי מר צור  .4.2          
  .21/07/09אישור המלצת ועדת תמיכות מיום . 5      
  ,  לפי בקשת חבר המועצה– After School' דווח על צהרונים וחב. 6      
  .   מר נסים פרץ      
  עלויות ותחשיבים בנוגע להסעות בישוב ומחוצה , תן סקירה כלליתמ. 7      
  .מר נסים פרץ, לפי בקשת חבר המועצה –    לו       

  :במימון,  36,523₪ על סך 2009 סימון ומתקני בטיחות 245ר "אישור תב. 8      
   25,566₪    –    משרד התחבורה            
  ₪  10,957     –    קרן לעבודות פתוח            
  .ב ההרשאה"    מצ          
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  . שמח שנפגשים אחרי תקופה ארוכה שלא נפגשנו-    אלי לוי  
  .טוב ולא תגיעב חשה  איריס חיימי לא       
   חבר מטעמו בועדת בקשה של יוסי ניסן למנות – סעיפים נוספים 3        
ל אלון בנדט באשר  ובקשתו שלועדת כספיםנציג ציבור צרף חבר  לשנחהבקשה של ,   מלגות      
  .  לועדה למאבק בסמים      

  
  

  09/077/ מיום 096/אישור פרטיכל ישיבה   -  1לסעיף   
  

  .הפרוטוקול מאושר - החלטה   
  

   דווח ראש המועצה- 2לסעיף   
  ע" פתיחת שנת הלימודים התש– 3ולסעיף   

  
  .ל וכאלה שלא"שהשתתפו בפתיחת שנהמביניכם  יש כאלה -    אלי לוי  
  מבחינת מערכת השעות השבועית,  הלימודים נפתחה ללא תקלות  מערכת      
 ימים 3 כך שבמשך השבוע ,13:30 -לבשעת סיום הלימודים   הצלחנו להעלות השנה יום נוסף       
  .12:00 -  ב ויום12:45 - ב יומיים,13:30-  מסיימים ב      
  .12:45 -ב'  ו וימי14:00 -ב ומסתיימים " חדשקאופ" הוחל השנה   על גני הילדים      
  .החינוך המחוז במשרד בכירי ברכותיהם של ו  קבלנ      
  . גנים3 - ילדים ב92ואנו מאכלסים אחד נו לסגור  גן טרום חובה צל  נא      
  . גנים2רק ו'  כתות א4שנה הבאה יש לנו חשש שתהיינה ל        
   הצלחנו לאזן שם את נושא המגמות.  אשל הנשיא יצא לדרך גם ללא תקלות      
  .  אל מול הצורך באוטובוסים על מנת שהאוטובוסים יהיו מלאים      
  השתתפותהקטנת הקבלנו הודעה ממשרד החינוך על ,   בשל היותנו מועצה נטולת מענק      
  בפעולה , ₪ מליון 1זה היה יוצר חור בתקציב של , 40% -לסעות   בה      
  .  מאומצת הצלחתי להחזיר את המצב על כנו במשרד השר      
          
  הארכה של שעות , הסברה, חיטויס אמצעי " הכנסנו לביה–שפעת החזירים         
  .אנו מתארגנים לפי ההנחיות .  הנקיון במוסדות      
   מקווה שנעבור. למסגרת חולים   מהצוותים החינוכיים בקשתי לא לקבל ילדים      
  . לפעולות נוספותדרש  זאת ללא שני      
נעסיק על חשבוננו , אם נראה שהנושא עולה מדרגה, ס" לביה  יש דרישה להחזיר את האחיות      
  .לתקופה של מספר חודשים אחות        
  .ח האם יש אמצעים שעלינו לרכוש"  הטלתי על דני לבדוק במסגרת מל      
  .א בכל המוסדות"  אני צופה קשיים עם מחסורי כ      

  
  ,נה ללב חזנוביש להודות בראש וראשו,   היום סיימו את האספלט בככר רימון      
  כל העתקות של קווי תשתית ללא 27  בצוע הככר ארך זמן קצר מהמתוכנן וכלל       
  .as made -  מופיעות נכון בתכניות ההתשתיות גם אינן. בהן  פגיעה       
  בשמי וגם בשמכם.  לתנועה16:00 שעההקרוב ב'   מתכננים לפתוח את הכיכר ביום ה      
  .רויקט  מגיע שאפו לכל מי שעסק בפ      

  
הקטע מבית קמה . הגשנו את ההתנגדויות שלנוומועצה הארצית לתכנון ובניה ב ישבנו – 6  כביש       
  .רווי במחלפים קרובים ורצופים וזה מייקר את הפרויקט        
  , ל"מגיע לכאן המנכמחר  .וואי קצת צפונה מהמתוכנןתהצלחנו להזיז את ה        
  .םיעל הפתרונות האקוסטינדון עימו         
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  הם מתכננים מכרז צומת, צ מפרסם מכרז שדרוג כביש בין בית קמה למאחז"מע         
  . ערד–  שוקת       

  
    במדינה אחרי עפולה וטבעון וכאןרשות השלישיתאנו ה,  הכוללתתארהמ  אשרו לנו את תכנית       
  .במחוז עשרים שנה שלא אושרה תכנית כזו        

  
  את החלק הצפוני עד לתוואילכלול  יתכן שניתן לדרוש ,ופך להיות פנימי ה31  אם כביש       
  .תחום השיפוט של המועצהב 6  כביש       

  
  .מתקיים סיור קבלנים'  ביום ה–  מכרז מדי מים       
  המים חברים על בזבוז ן דיינו מול הנהלת מועדות חנה או לב או שניהם יחד י ,  חיים ואלון      
  . על נושא חסכון במים לאור המצב במשק המים במדינהובכלל, במקלחות        

  
לבזבוז מים והתקנו ברזים  ראיתי שיש כאן נטיה,  כשבוצעה הבריכה המקורה יחד עם המלתחות-    חיים גל  
  . שניות36-42 -חכמים שבלחיצה הזרם מתוכנת ל        
  .יזים אלה וכעת שורר שם בזבוז צעקנ  בשיפוץ האחרון הוחלפו בר      

  
  

  900-1000בעבר קבלנו אם  .גם התושבים חוסכים במים,  אנו הורדנו יום השקייה-    י לויאל  
  .בחודשקוב  5000 של  זה גורם לנו לחסר.  קוב800  - היום זה ירד ל ,  קוב ביום      

  
   קוב 80,000  בנפח   בקשתי מאריה שוורץ להכין סקיצה להקמת מאגר מים נוסף      
  .  ולהגיש לועדת השיפוט      
  .יש סעיף עליו ניתן לקבל תקציב וזהו איגוסידוע לי כי , לנושא התקציב למאגר        

  
  ?מאגר המתוכנן מאיפה תמלא את ה-  יעקב שנחה  

  
  :מספר אפשרויות -    אלי לוי   

  .השקייהב גלמי וללא צורך 800 -בשנה טובה אם לוקחים את ה        
  .  אזור התעסוקה צריך להתחבר      
  .אפשרות לבנות על ערוץ הואדי ולנצל את מי הואדי העליונים  רוצים לבדוק       

  
   אנו הפרדנו את התשלום בין תלוש המיסים.השוברים טרם חולקו לתושבים -   היטל הבצורת      
  .  להיטל הבצורת      
    קריאתו של השלטון המקומי באה בשל התקדים.רכז השלטון המקומי קרא שלא לגבות  מ      

  .ע גביה עבור הממשלהומקומי מהווים זרה שאנו השלטון         
  כידוע לכם על נושא הגביה או נכון יותר אי הגביה חלה אחריות פלילית ולכן אין באפשרותנו       
  .  שלא לגבות היטל זה      
        
, נרשם בנייד של התלמיד, גם מה שנרשם על הלוח,  כתות חכמות עם ציוד מתקדם8  הכשרנו       
  .ענו גם בשעות  לצורך ההטמעה השק      

  
   נשלח למשרד,שתוקן, אגרת ביובחוק העזר , רים"  משרד הפנים אישר לנו את כל התב      
  .  הפנים אך משרד הפנים הודיענו כי עד שלא נכנס לתאגיד לא יאשרו לנו      
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אנו ממשיכים . השנה  מתחילתנחיל את התיקוןני הצהרתי כי אם משרד הפנים יאשר את החוק   א      
  .שלא אושרשדומה להקצאת הגינון בהתאם לחוק העזר  לא לגבות את החלק היחסי        

  
   לא התקדמנו.  בישיבה הקודמת הוחלט על שם ככר שיעלה לישיבה הקרובה      
  . זה או אחרישיבהמועד   בענין ואינו רוצה להתחייב על       

  
לאחר שאישרתם את שמות , לעיונכםיגיע כולל שמות הרחובות   התשריט של שכונת המניפה       
  .בישיבה הבאה,   הרחובות      

  
  .מונח לפניכם 21/07/09 מיום 2/09  פרטיכל ועדת הנחות       

  
  . הרמת כוסית18:30 בשעה 15/9/09-ב        

  
  . תתקיים לאחר פגרת סוכותת המליאהישיב,   משרדי המועצה סגורים בסוכות      

  
  ה סיימה את תואר החשבונאות שלה והודיעה לי  גזברית המועצה בשעה טוב      
  .  על רצונה לסיים את עבודתה במועצה      
  בקשה ב פנינו למשרד הפנים, 9/11/09היא תישאר עד ,   רוצה להודות לה      
  .עם האישור , נצא למכרז ו  לנחיצות משרה      
  .תפתחהאת הזמן למאיתנו גם היא קבלה ,   חושב שליליאן עשתה עבודה מצויינת      

  
את חלקם גם בחופשה  ס ולמנהלת החינוך ולכל העובדים שתרמו"  רוצה להודות למנהלת ביה      
   איכויות. השונים לפתיחת שנת הלימודיםהמרוכזת שלנו וקדמו את הנושאים        
  .שימת הדרישות קטנה משנה לשנהר  התחזוקה שלנו כל כך טובים ש      

  
  

   מינויים לועדות– 4לסעיף   
    

        : פה אחד אושרו המינויים הבאים– החלטה
  ר ועדת בקורת"יו - נסים פרץ  
   חבר ועדת בטחון- רמי צור  
   חבר ועדת כספים- אלי פישר  
   חבר ועדת מלגות-  ר מנואל כץ"ד  
  .ר הועדה במקום לב בינמן" יו אלון בנדט- חילופי גברי בועדת סמים  

  
  
  09/0721/  אישור המלצת ועדת תמיכות מיום-  5לסעיף    
  

  .לעמותת על ₪ 5,000 פה אחד אישרה מליאת המועצה את ההמלצה להעניק תמיכה בסך –החלטה   
  

  After School'  דווח על צהרונים וחב-  6לסעיף   
  

 לא נותרו אופציות, הלימודים קרוב מדי לפתיחת שנת,  קבלתי פניות מלא מעט הורים על העיתוי-  נסים פרץ  
  .מדיהמחיר גבוה ,   אחרות      
  :  ביררתי גם במקומות אחרים את הנושא והמחירים      
  . 620₪ שבע-  באר      
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  . 820₪  מבשרת ציון       
   ₪ 100 תוספת ,17:00עד ₪  975 סך , שמירה+  925ס שלמעשה "  ביה      
  . תלמידים12שיש  בתנאי        
  . ללא שמירה,  בגנים הקטנים יותר      
  .ס"שנית מתנגש בחוגי המתנ, עות ש9.5  הקטנים צריכים לשהות בגן       
  .  האם יש סנכרון בין החוגים בשעות הבוקר לבין מה שהחברה נותנת      
  .  זה קצת מעייף לילדים בגיל כזה      
  .16:30 -  צריך להוריד את סוף היום ל      

  
  אשתקד קבלנו מספר,  מזה מספר שנים שאיני מרוצה מפעילות הצהרון-    אלי לוי  
  .יםיינלא היו רצגם התכנים , מטפלות חמודות אך לא מוכשרותבטענה שה   פניות בנושא      
  ניסינו במהלך השנה לקדם את,   שדרוג הצהרון היה צריך להתקיים בכל דרך      
  בסביון עם אוכלוסיות, בצהלה, בדקנו במבשרת,   הצהרון מבחינת ההון האנושי      
  . ואמידותקרייריסטיות,   דומות לשלנו      
מרכזת , המנהל ישהה כאן יומיים,  את התכנית כאן בלהבים אתמול עם הצוות שיפעיל  ישבתי      
  . עם תואר ראשוןיםומדריכ צהרונים        
  ס"ביה, 17:00פה נותנים להורים עד , 14:00 - מסיימים ב" חדשקאופ" בשל החלת  השנה       
   מצב דומה מבחינת התכנים אין לזה.16:30 אז הילד מקבל עד 13:30 -  מסיים ב      
יתקיימו ימי , יש נוהלים בקשר לישיבות הצוותים ,מבורי'הקימו כאן חדר גיזמו הם ,   לאשתקד      
  .הורים        
  . הורים160 - נרשמו כ, באותו זמן,אשתקד.  הורים נרשמו לצהרון151  נכון ללפני שעה       
  .החלטה המהפכניתר ועד הורים על ה"פגשתי הורים וקבלתי ברכתם כולל יו,   יותר מזה      
  .  כל הנושא הזה נבדק לפרטים ועבר את הגורמים החינוכיים      
        

  
  מאחר ואני לא בקיא בנושא הקשבתי מרותק, רואה את השלטאני  כבר חודש ימים -    חיים גל  
  ?המבחן הראשון שהיית צריך לעשות זה לשאול כמה נרשמו עד היום) פונה לנסים(,   ובקשב      
  .שכזה להעביר ברכתך להצלחה  ועם מספר       

  
  . מהרבה הוריםים אני קבלתי מכתב-   יוסי ניסן  

  
  אין',  שלהם הוא פטרונזרס הורים שמדברים על סייעת כזו או אחרת שהאינט-    אלי לוי  
  .להעמיד שירות איכותי עלינו מוטל ,'  אצלנו פטרונז      

  
  .תושביםלפני שיוצא לפרסום ללדעת מזה להיות שותפים ו מבקש כחברי מועצה -  אלון בנדט  

  
  .יש דרכים ויש לנהל את העסק הזה,  העסק הזה עובד כל הזמן-    אלי לוי  

  
  מאידך ההחלטה על חוסר שביעות הרצון מהצהרון נולדה, י ודינמיחסק הוא  הע-  אלון בנדט  
  .הודעה קצרה לחברים בועדהניתן היה להעביר , כמו שישבנו בועדת הנהלה,   מזמן      
  .וננליות בתוך המערכת לא מעניינו תזוזות פרס       

  
לאחר שזה עבר בועדת חינוך ונציגים מטעמכם הוקירו , ני חושב שדווח כזה בישיבת המועצה א-    אלי לוי  
  .ראוי בהחלט, את המהלך        

  
 שאנו הנקודה היא,  נעשים כאן דברים ואיננו יודעים על כך.מהלך נכון ותצויינ זוהי החלטה מ-  יעקב שנחה  
  .כאנשי ציבור איננו יודעים לענות לציבור שפונה אלינו        

  
  . אך ניתן להפנות או להתענין אצל הגורם המסמך ולענות, לא על כל שאלה ניתן להשיב -    אלי לוי  
   ואני ראש המועצה,אני מצלצל לידם ושואל, איני מתבייש, ס"שואלים אותי על חוגים במתנ  כש      
  !!!ס"המתנר הנהלת "  ויו      
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  אבל בנושאים,  כשיבואו לשאול אותי על מה שאני לא יודע אשלח לגורם המקצועי-  יעקב שנחה  
  . תנו לנו לתרום,ינליים ואם אתם מבקשים את השותפות שלנוד  קר      

  
    
   בנושא הסעות מתן סקירה כללית-  7לסעיף   

  
  ,קבות היותנו רשות נטולת מענק בע,40% - דווחתי לכם על הקטנת ההשתתפות ל-    אלי לוי  
  נהלנו מרתון של ישיבות ודיונים בנושא והצלחנו להחזיר את המצב לקדמותו, וכאמור        

  .'י- '  בכתות ז         
  אנו מקבלים היום על ילד,   המועצה משקיעה המון כסף בהסעות חינוך חובה      
  .ת אלא פר ילדמקבל את העלוכלומר אוטובוס לא מלא אתה לא ) פר קפיטה  (      
   שהייתי משקיע +55 יש כאן עוד אוכלוסיה דומיננטית ,  אם היה לי כסף נוסף      
  .  בה      
  ,גן את ההסעותרל אינו מחייב אותי לשלם אלא כך לא" גם חוזר מנכ,ב"א וי" י כתות  לגבי      
חוק חינוך חובה טרם הוחל על " :)ד משפטית"הקריא חו (! לא יקבל ההסעה,  מי שלא ישלם      
החינוך המקומית לממן את  רשות –ב ועל כן אין חובה על הרשות המקומית "א וי"תלמידי כתות י        
  ."ההסעות לתלמידים אשר אינם בגיל חינוך חובה ואינם זכאים לחינוך חינם        
  קורה בבוקר שמגיעים להסעה מספר מצומצם לעומת, כשאתה מארגן הסעה  גם       
  .  אלה שנרשמו      

  
  .נות מלאמממהיא מציינת שם שיש רשויות ש,  רוצה לשאול לגבי המכתב-  אלון בנדט  

  
  . אין כסף שבא מהשמיים-    אלי לוי  
  .מנהיגות קובעת לעצמה דרך,   אין דרך להתנדנד לפי מה שהציבור משמיע      

  
  . הרבה חוסר הבנה לגבי התפיסה שלהם-  ניסים פרץ  

  
  

  ר" אישור תב-  8לסעיף   
  

  :במימון ₪ 36,523 על סך 2009 סימון ומתקני בטיחות 245ר " פה אחד אושר תב–החלטה   
    . 10,957₪והקרן לעבודות פתוח  ₪ 25,566משרד התחבורה   

  
  

  .הישיבה ננעלה  
  
  

          
  
  
  
  
  

  טלאויעדנה ז: רשמה                    
  

  
  


