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  ו"תשסבטבת          'ד                                                                                     
  2006 בינואר           4                                                                                     

 
  1447/  מה     מספרנו                          

  
  

  2006 במני� לשנת 1 �                      פרטיכל ישיבת המועצה ה
   03.01.06שהתקיימה ביו�                                   

    
  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�

   חבר המועצה�   מר יוס  אליעז    
20:50�נכנס ב( ר המועצה חב �  מר שאול דולב    (   

   חבר המועצה�    ה הכטמר ארי      
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב   
  ר המועצהחב �  מר יוס  ניס'  
  ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר   

         
    ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר     :חסר

  חבר המועצה �   מר נפתלי אדר    
 

   יוע( משפטי�  ד יצחק ששו'"עו :נוכחי�
  בר המועצה גז�  ליליא' אדרי' גב  
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב    
   מנהלת מחלקת חינו+�    בתיה הרפז' גב    
   עוזר ראש המועצה�   מר עובדיה צבי    
  ט הישוב" קב�  מר מוטי מיכאלי    
  מ מזכיר המועצה" מ�  עדנה זטלאוי' גב    

  
           

  אישור פרטיכלי�. 1  :  סדר היו�על                
          1.1  �  . אשור צו ארנונה– 29/11/05' מיו�  פרטיכל ישיבה שלא מ' המני
          1.2 �  .6/12/05 מיו� 9/05 פרטיכל ישיבה 
          1.3 �  חות " אישור דו– 6/12/05 פרטיכל ישיבה שלא מ' המני' מיו� 
                           מבקר משרד הפני�    
          1.4  �   תקציב� 28/12/05 פרטיכל  ישיבה שלא מ' המני' מיו� 

  
  .דווח ראש המועצה . 2      

  
  .ר ועדת בקורת"מינוי יו. 3      

  
  .מינוי נציג המועצה לרשות הניקוז. 4      

  
  מינוי ועדות. 5      
  .     ועדה למאבק בסמי�      
  .     ועדת תיאו� למאבק באלימות      

  
   ' 70,000ס "ח ע"למל" התקנות במרכז הפעלה"ר "אישור תב. 6      
  .ב ההרשאה"צר,     במימו� משרד הפני�      

  
  .30/9/05ח הכספי הרבעוני ליו� "דיו� בדו. 7      
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  . 2006 במני' לשנת 1 � שמח לפתוח את ישיבת המועצה ה�   אלי לוי
  .   הודעות מזכיר המועצה    

  
    על שולח' המועצה חולק לכל חברי המועצה  נוהל בהוצאת �  עדנה זטלאוי

  . חשיפה לאיו�   משרד הפני� המתייחס לפעולות חירו� בעת    
  .    בישיבה קודמת עלה נושא מועד קבוע לישיבות המועצה מ' המני'    
  עד עתה לא .    החברי� נתבקשו להציע את המועדי� הנוחי� לה�    
  .למעט חברת המועצה לורה לבנה,    קבלתי התייחסותכ�    

  
  אישור פרטיכלי�  �  1לסעי* 

1.1  
  . לעסקי� בארנונה33%ה בשיעור  נדמה לי שראיתי בתקציב הנח�  יוס  אליעז

  
  .לא לעסקי�,  המדינה קבעה הנחות לחללי��   אלי לוי

  
  . אושר פה אחד29/11/05 פרטיכל  ישיבת המועצה בנושא ארנונה מיו� –החלטה 

1.2  
   אושר פה אחד2005 במני� לשנת �9 פרטיכל ישיבת המועצה ה–החלטה 

1.3  
 אושר 6/12/05חות מבקר משרד הפני� מיו� "� בנושא דו  פרטיכל ישיבת המועצה שלא מ� המני�החלטה 
  .פה אחד

1.4  
  

  זוהי הצעה במקומה .  לתקצב את נושא הפיצול" דגש" מבקש לציי' בחיוב את דרישת� של �  יוסי ניס'
  .  איני מבי' מדוע לא אישרו זאת    

  
  הוחלט , למטרה א� נצטר+ לקבוע לדרג המקצועי כיצד לפעול וסדרי עדיפויות חטאנו �   אלי לוי
  ח המעו' ניקח מהמעו' ונעביר "  לכ' לאגו� את הכספי� וא� יהיה צור+ לתקצב משהו ע    
  כי בשנה הבאה הורי המעו' ישלמו יותר, כ"כפי שאתה עושה בד,   לנושא ואתה יכול להודיע    

  .  מבשני� קודמות     
  . אושר פה אחד28/12/05מיו�  פרטיכל ישיבת המועצה שלא מ� המני� בנושא תקציב המועצה –החלטה 

  
  דווח ראש המועצה �  2לסעי* 

  
  רכבת ישראל התעוררה באיחור בנוגע לקיר ,  הסתימהההפקדה של תכנית המניפה �   אלי לוי
  .חשוב לנו הפתרו' האקוסטי לפני השווק,   האקוסטי    

  
  ח משלי�" הרשות לפתוח הנגב לקחה על עצמה להכי' תסקיר ותכנית לבי–   אזור התעסוקה    

  ס והמינהל כדי לקבוע חברה "ל התמ"מחר נפגשי� ע� מנכ. התכנית קבלה תוק ,   בנגב     
  .  מפתחת    
  על כ+ , ס דוח  מפעלי� עד פארק נוע� ולא משווקי� לאזור התעסוקה שלנו"  התמ    
  .  אנו מבקשי� לשוחח עימ�    
  מ להביא"ת התעשייני� על הרשות לפתוח הנגב בקשר ע� שרגא ברוש נשיא התאחדו"  מנכ    

  .  לכא' מפעלי�     
    הכוונה להביא לכא' תעשיה נקייה עתירת ידיי� עובדות בלתי מקצועיות א� נצליח     
  בראיה לאומית עתידית יעד זה יעצי� את הנשי� ,  נשי� מהמגזר הבדואי5,000  להכניס     
  .  ומשפחותיה'    
  הקריטריוני� השתנו והפרס . טרפו אליהגזברית ושנחה הצ. פרס השר  קבלנו היו� את     
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  .  הוא על ניהול בכל ההיבטי� ולא כבשני� קודמות התמקדות רק בניהול הכספי    
  

  . לגבי שילוט בחירות�  לורה לבנה
  

  .י דרישה" אנו נספק את מה שהחוק דורש בפרסו� למפלגות השונות עפ�   אלי לוי
  ולתת במה " שבתרבות" ה  לקראת הבחירות אנו רוצי� לחדש את מפגשי    
  .  לפוליטיקאי�    

  
  .ר ועדת בקורת"מינוי יו �  3לסעי* 

  
  .ר ועדת בקורת" מציע את מר יוס  אליעז שופט בדימוס ליו�   אלי לוי

  
למעט מר אליעז , ר ועדת בקורת"  פה אחד אישרה המועצה את מינויו של מר יוס* אליעז ליו�החלטה 

  .שלא השתת* בהצבעה
  

  ינוי נציג המועצה לרשות הניקוזמ �  4לסעי* 
  

  20:50שאול דולב נכנס 
  

  ,יורית מורג היתה נציגתנו ברשות הניקוז'  חברת המועצה לשעבר גב�   אלי לוי
  .  מאחר ואינה יכולה לעשות זאת מבקש לאשר את אריה הכט    

  
למעט אריה ,  פה אחד אישרה המועצה את מינויו של אריה הכט כנציג המועצה ברשות הניקוז–החלטה 

  .הכט שלא השתת* בהצבעה
  

  מינוי ועדות �  5לסעי* 
  

  מינוי ועדה למאבק בסמי�
  

  ר הועדה" מציע את יוס  אליעז ליו�   אלי לוי
    נציגי ציבור אליעזר פרקל ועדי וינר    
  .ס העל יסודי"מנהל ביה, ס"עו,   מנהלת מחלקת חינו+    

  
  .פקידי� ולא שמי  בהרכב הועדה יש לאשר את בעלי הת�  עדנה זטלאוי

  
  . פונה ליוע( המשפטי להתייחסותו�  אלי לוי 

  
  .  ההוראה היא למנות בעלי תפקיד ולכ' כ+ יש לאשר את הועדה�  ד ששו'"עו
  

  .י הצעתו של אלי לוי" פה אחד אישרה המועצה את הרכב הועדה למאבק בסמי� עפ–החלטה 
  

  מינוי ועדה למניעת אלימות
  

  עובדת, שות ראש המועצה אליו מבקש לצר  את אופיר אליהוא הועדה היא ברא�   אלי לוי
  מנהל אשל הנשיא , ס או נציגתה"מנהלת ביה, אור' לבו', מנהלת מחלקת חינו+,   סוציאלית     

  +.55ונציג , נציג הצופי�, ס"נציג המתנ,   או נציגו    
  
  

  . מוכ' להיות חבר בועדה למניעת אלימות�  יוסי ניס'
  

  י "שרה המועצה את הרכב הועדה למניעת אלימות עפ פה אחד אי–החלטה 
  .     הצעתו של אלי לוי  

  
  ח"למל" התקנות במרכז הפעלה"ר "אישור תב �  6לסעי* 
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  .במימו� משרד הפני� ' 70,000ס "ר התקנות במרכז הפעלה ע" פה אחד אישרה המועצה תב�החלטה 

  
  05/930/ח הכספי הרבעוני ליו� "דיו� בדו �  7לסעי* 

  
  . הא� למרות המחזור16% הוצאות רכישת מי� גידול 4 עמוד �  ל דולבשאו

  
  . הוצאות המי� שוני� מרבעו' לרבעו' ומאפייני� את החודשי� הרלוונטי� מבחינת אקלי��  ליליא' אדרי

  
  . מה באשר לשאילתות שלי�  יוסי ניס'

  
  .נענה ל+ בכתב בישיבת המועצה הקרובה.  טעות שלנו�   אלי לוי

  
  . מציע שקבלת עובדי� חדשי� וקבלת דרגות ידווחו לחברי המועצה�  יוסי ניס'

  
  . נשקול זאת בכובד ראש�   אלי לוי

  
  מבקש להודיע למליאה שהתקבל בועדה ,   לפני שאני נועל את הישיבה    
  העונה לש� זוהר מקיבו( יטבתה זה המקו� להודות , ס"  בלתי תלויה מנהל מתנ    
  דני מלכה , לאור', לאריה, לעובדיה, יר חז'  ליעקב ול בראש הועדה למא    
  .סי�"למתנ' ס ונציגי החב"ר המתנ"מ יו"  כמ    
    בשונה ממקומות אחרי� בה� ראש המועצה הוא הקובע את הפרסונה     
  :ס"מבקש להודיע את הרכב הנהלת המתנ.   כא' התנהל תהלי+ של ועדה    
  ציבור נציגי ה–ויאיר כה' , יעקב מימו',   ששו' בנימי'    
  ,ניס' בגולה, עובדיה, דני מלכה, אריה הכט, ר"  מאיר חז' מיועד ליו    
  .  ענת פריילי+ חברי�    
  .שרית עוקד, סיגל פריאנטה, אית' מזרחי: סי�"  נציגי החברה למתנ    

  
  .הישיבה נעולה,   מודה לכ� מאוד    

  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                  
  
  
  
  
  
  

              
  
  

  
 
  
 
 


