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  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�  
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר       
    ר המועצהחב �  מר שאול דולב      
   חבר המועצה�    מר אריה הכט        
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב    
      �  מועצהר החב �  מר יוס& ניס
  ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    

  
  חבר המועצה �   מר נפתלי אדר  : חסרי�  
   חבר המועצה�    מר יוס& אליעז      
    

  "כביש חוצה ישראל"' חב,  מרכז תחו��    מר בנצי כרמל   :נוכחי�  
      �  "ל.א.ד"'  חב�    מר אהוד לוית
   יוע) משפטי�    ד גדעו� פנר "עו      
  רשות לפיתוח הנגבל ה" מנכ�    מר מאיר סהר      
  תושב להבי��    מר מוטי פריד      
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב      
   גזברית המועצה�    ליליא� אדרי' גב      
  ט המועצה" קב�    בתיה הרפז' גב      
   מנהלת הלשכה�    אורי לובל' גב      
   עוזר ראש המועצה�    מר עובדיה צבי      
  כנו� ובניה מפקח הועדה לת�  מר דייגו קרמניצר      
 מ מזכיר המועצה" מ�   עדנה זטלאוי' גב      

  
        אישורי פרטיכלי�אישורי פרטיכלי�אישורי פרטיכלי�אישורי פרטיכלי�. . . . 1111        ::::    על סדר היו�    על סדר היו�    על סדר היו�    על סדר היו�

   28/11/06פרטיכל ישיבה שלא מ� המני� מיו�   .א.1         
  .2006בנושא תיקו� תקציב     

  28/11/06פרטיכל ישיבה שלא מ� המני� מיו�   . ב.1              
  .בנושא ארנונה    

  .5.12.06 מיו� 10/06כל ישיבה פרטי  . ג.1   
  26/12/06פרטיכל ישיבה שלא מ� המני� מיו�   . ד.1     
    .2007בנושא תקציב     
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4444 . . . . �        י בקשתה י בקשתה י בקשתה י בקשתה """" עפ עפ עפ עפ––––שינוי המועד לישיבות המליאה מ� המני� שינוי המועד לישיבות המליאה מ� המני� שינוי המועד לישיבות המליאה מ� המני� שינוי המועד לישיבות המליאה מ� המני

        ....לורה לבנהלורה לבנהלורה לבנהלורה לבנה' ' ' '    של גב   של גב   של גב   של גב
  

  .2007 במני� לשנת 1 �ת הישיבה ה פותח א�  אלי לוי
  .החלופות ל ואודי לוית� יציגו לנו את מצגת כרמ החברי� המוזמני� בנצי   
   �  . דקות20לאחר מכ� נקיי� דיו� ב
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�            3333לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���� ל ל ל ל6666פות חיבור פות חיבור פות חיבור פות חיבור ווווהצגת חלהצגת חלהצגת חלהצגת חל    ���    31313131        

  
  : ממחל& מאחז ללהבי� חלופות3 �  בנצי כרמל

  - אותו לכביש הכוונה להפו, 6 לסטנדרט של 40שדרוג כביש  •
  .מהיר בסטנדרט שונה

  .צמוד לרכבת •

 .צמוד לקו המתח •
  .אלו חלופות שמוסדות התכנו� צריכי� להחליט עליה�

  
� ל6חיבור כביש  31.  

-  שמתחבר בהמש6 לכביש 40תפצל כביש מ צפונה מצומת להבי� מ"מספר ק
  . אחרי להבי� מזרחה31 �ל
  

החיבור . (צפונה'  מ800�חק כי� שתי הכניסות של להבי� במרבחיבור  לכביש 
��נמצא בסמו- לחורשה המפרידה בי� רחובות ברק�   ).סיפ

  
  לכל הנוסעי� ממערבעומס תנועה :  בעיות2ה ל החיבור הסמו- ללהבי� מע�    אלי לוי

    שיגיע לבתי רעשכתוצאה מכ- הושיבחרו לנוע בציר זה והמגיעי� למערב        
  .  התושבי�

  
  א� הוא פונה שמאלה בצומת, יש לנוסע ממערב לעבור דר- המחל& איזו סיבה �  בנצי כרמל

  . איני רואה טע� שיארי- את הנסיעה. 6  להבי� ומתחבר לכביש      
  

�  גדעו� פנר �  יווצר כתוצאה מהמחל&זה עומס התנועה שאת האנשי�  מה שמטריד כא
   .הא� בוצע תסקיר אקוסטי לבדיקת הנושא.  שיווצר כתוצאה מעומס זה והרעש 

  
  י" תסקיר אקוסטי לא מבצעי� בשלב זה אלא בשלב התכנית המפורטת עפ�  בנצי כרמל

  אי� בעייה אקוסטית'  מ400לאחר  מנסיוננו.  להגנת הסביבהדרישת המשרד       
  .' מ800 �כ   ואצלכ� המרחק הוא     
  

  משו� שאי� למועצה כלי� לבחו� את הנושאי�,  מר שאת� אומרי� אינו מספק�  גדעו� פנר
  .דווקא כעת בשלב ההתייעצות עימה, אותה  המטרידי�     

  
�            1111לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        אישורי פרטיכלי�אישורי פרטיכלי�אישורי פרטיכלי�אישורי פרטיכלי�    

  
  . א.1לסעי& 

        
�החלטה החלטה החלטה החלטה ���        ....מאושרמאושרמאושרמאושר הפרטיכל  הפרטיכל  הפרטיכל  הפרטיכל 

 
  .ב.1לסעי& 

  
  הניסוח צרי- ובנוס&, 2.73% – נקוב בפירוש שיעור העליה 2 סעי& 2 בעמוד �  לורה לבנה

        .ואי� לנו מה לומר בנושאלהיות בהיר מספיק שנבי� שהעליה חוייבה מלמעלה        
      

�החלטה החלטה החלטה החלטה ���        ....  ומאושר  ומאושר  ומאושר  ומאושרלאחר קבלת ההערותלאחר קבלת ההערותלאחר קבלת ההערותלאחר קבלת ההערותפרטיכל מתוק� פרטיכל מתוק� פרטיכל מתוק� פרטיכל מתוק�  ה ה ה ה
        

  .ג.1לסעי& 
�החלטה החלטה החלטה החלטה ���        ....מאושרמאושרמאושרמאושרפרטיכל פרטיכל פרטיכל פרטיכל  ה ה ה ה

        
  .ד.1לסעי& 

�  : בדברי3 עמוד �  יוסי ניס
   משפחות שונות 20�  כתבתי מכתב שהעברתי אותו למרבית חברי המועצה וג� ל    

  . טועהאיניאיניאיניאיניותי וחשבו שאשר ללא יוצא מ� הכלל הצדיקו א, בלהבי�  
  �  לקיחת הלואה לכיסוי והצגת תקציב מאוז� , האסטרטגיה של יצירת גרעו
  כי משרד הפני� אינו מאפשר זאת, וקבלת פרס על ניהול כספי תקי� הסתיימה  
  .יתכ� שזו אחת הסיבות שלא זכינו בפרס השנה.  עוד 
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  בדר- של  ויות אחרות נוקטות רש.הערה השניה של יוסי אינה נכונה ה�    אלי לוי
  . להצגת תקציב מאוז� וזה לא עמד בדרכ� לפרסהלואה ת  לקיח

  
�  ?מדוע לא קיבלנו,  א� כ-�  יוסי ניס

  
  . תבדוק במשרד הפני��    אלי לוי

  
  . וארו- בתקציביחידיחידיחידיחיד חברי ועדת הכספי� קיימו דיו� – 5 עמוד �  לורה לבנה
  , רטי� לגבי הלוואות לסגירת גרעו� מצטבר הייתי רוצה לקבל יותר פ– 6  עמוד     

  באיגו� הכספי� במינהלומת החסרונות הכלכליות והניהוליות יתרונות לע  
  , העשרה(החינו- לא רק שגיליתי את כל הסכומי� שירדו מבית הספר היסודי   
  .נוספי� 2 100,000א& מצאתי , )ספריה ועוד  

  מה לעשות. יצול שיש היו� בישוב רצוי לחזור ולהלל את עני� הפ– 6  עמוד     
  א- מעבר לכ- אני הבטחתי לבוחרי� לי, שאי� לי ילדי� בשכבות הבעייתיות       
  , בראש ובראשונה לתמו- בחינו- בכלל והקטנת מספר הילדי� בכיתות בפרט       

  פ בי� גורמי� שוני� ואלו שהתקבצו סביבי מאמיני�"ושת, וג� בפיתוח הישוב  
  .שאני אומרת בעשייתי ובמה  
  . אני חושבת שכדאי לנסות ולאמוד את הוצאות השכר בפועל–בסו& הפסקה   

  . להוסי& את קולי בהצבעה בעד– 8  עמוד     
  

�החלטה החלטה החלטה החלטה ��� ....    ומאושרומאושרומאושרומאושר    פרטיכל מתוק� לאחר קבלת ההערותפרטיכל מתוק� לאחר קבלת ההערותפרטיכל מתוק� לאחר קבלת ההערותפרטיכל מתוק� לאחר קבלת ההערות    
  

�    2222לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���         דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה
  

  ,  מעטפות90פרו בפתיחת התיבה נס, ק מגרשי� יצאו לשוו119 –המניפה '  שכ�    אלי לוי
�בש� חנ� מור אחזקות באמצעות אחת מחברות הבת שלו זכתה ב' חב   70  
  , נות התחלנו לבדוק ע� המינהל על ההיתכ,אותנו למבוכה זה הכניס ,  מגרשי� 
  קבלנו, ברשויות, ה'זנבבר, איש העומד בראשה בשוק ההו�הובדקנו את החברה   
  על מנת מחר אנו נפגשי� עימו � מור ויצרנו קשר ע� חנ . תמונה מאוד חיובית 
  וערכו תחקירי�  כא� כבר חודשיי� ה� נמצאי�,  לטענתו.לשמוע על מגמותיו  
  כששמעו זאת אנשי� לוותר על , � טובה" עסקת נדלהינה, דעתו להבי� עלינו ול 

  .החלה מהר מאוד  ספסרותמהמגרשי� אול� ה  זכות זכיית� 
  'בשכ בדוק כיצד חוזרי� לשיטת ההגרלה למ"עפגישה קבענו ע� המינהל   
  .המרכז וא� לא ניאל) לחסו� את תנאי המכרז בזכיה אחת לכל משתת&  

  
  . ייטב א� זו הגרלהישובהתושבי ל �  לורה לבנה

  
  . א� זו הגרלה תושבי ישוב כלולי��    אלי לוי

  מתו- הש�( אני מקווה למנ& .במקרה של מכרז אי� רלוונטיות לתושבי ישוב  
  . בטווח זמ� מהיראת השכונה הזו ולבנות את כל השטח") מניפהה " 

  
  .ע לו קבלנות משנה ג� של הזוכי� הפרטיי� להצי�  אריה הכט

  
  .תערב בכ-הס ולכני אסור לה�  גדעו� פנר

  
�   כיצד נמנע את הבעיות. לא הספקנו לדו� בכל המרכיבי� של השכונה החדשה�  יוסי ניס

  .פיתוח הנוכחייוו אותנו  ב של 
  

  את היועצי� לש� כ- יש,  אנו לא נכנס בישיבות המליאה למפרטי� של השכונה�    אלי לוי
  התאורה מרחקי� בי�  נת� לדוגמא את נושא(המקצועיי� ובעלי התפקידי�        

  מש� יגיעו, אנו ממתיני� לשווק של השכונה במרכז). עמודי� ועוצמת תאורה  
  .לסיו� הפיתוח הנוכחי  הכספי� 
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  פתיחת הרכבת      
   יש סיכו� ע� משרד התחבורה.  ממתיני� לתשובה מהרכבת לגבי דר- הגישה    

  יש כוונה לא לתת מעבר מתחנת, על קו אוטובוס מתחנת הרכבת לי� המלח       
  .המניפה' הרכבת לכיוו� שכ       
  

  רישו� למוסדות חינו-  
  .ואשל הנשיא ס "בי, גני�, י הנחיית משרד החינו-"השנה מתבצע בפברואר עפ  
  . למועד מאוחר יותרמעו� ידחההרישו� ל  

  
  תאגידי מי� וביוב  
   ג� לא הגענו לשימועי�.י� שזה רעאני שמח שהשלטו� המקומי התעשת והב  
  .לטו�י הנחיית מרכז הש"עפ  
  שבע מתנגדת לאור ההבנה� ג� באר.הצליחו להפיל את החוק בועדת הכספי�  
  .ישובי הבדואי� 7 � שהיא תהא מחוברת ל 
  
   ועדות אשר קבלו סמכויות מלאות3 �שמחתי לשמוע שזכינו להיות אחת מ  
   הוסמכו8כ " בסה.)קרית טבעו� ולהבי�, העפול(ת הועדה המחוזית למקומי מ 
�ל (  5 �  מזכיר, הועדה מהנדסת זאת לזכות ג� השר ציי�) לא סמכויות מלאות מה
  ! כחישר.  הועדה והיוע) המשפטי של הועדה 

  
  

�    4444לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���    �        שינוי המועד לישיבות המליאה מ� המני�שינוי המועד לישיבות המליאה מ� המני�שינוי המועד לישיבות המליאה מ� המני�שינוי המועד לישיבות המליאה מ� המני
  

  .אחר  למועדישיבות המועצהבקשתה של חברת המועצה להעביר את  לפי �  אלי לוי
  

        שו�שו�שו�שו�אאאאהרהרהרהר' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� בפה אחד החליטה מליאת המועצה לקיי� את ישיבותיה מ� המני� בכל פה אחד החליטה מליאת המועצה לקיי� את ישיבותיה מ� המני� בכל פה אחד החליטה מליאת המועצה לקיי� את ישיבותיה מ� המני� בכל פה אחד החליטה מליאת המועצה לקיי� את ישיבותיה מ� המני� בכל     ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        ....20:3020:3020:3020:30 בכל חודש בשעה  בכל חודש בשעה  בכל חודש בשעה  בכל חודש בשעה         

  
  .אשר את אפי באומ� לועדת התנועהמבקש ל,  בהסכמתכ��  אלי לוי

  
        ,,,,כחבר בועדת תנועהכחבר בועדת תנועהכחבר בועדת תנועהכחבר בועדת תנועה    מאשרי� את אפי באומ� מאשרי� את אפי באומ� מאשרי� את אפי באומ� מאשרי� את אפי באומ� וווו כל החברי� מסכימי� להעלאת הסעי&  כל החברי� מסכימי� להעלאת הסעי&  כל החברי� מסכימי� להעלאת הסעי&  כל החברי� מסכימי� להעלאת הסעי& ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ה ה ה ה של החברי� החסרי� אשר תועלשל החברי� החסרי� אשר תועלשל החברי� החסרי� אשר תועלשל החברי� החסרי� אשר תועלע� זאת מזכירת המועצה תבקש התייחסות� ע� זאת מזכירת המועצה תבקש התייחסות� ע� זאת מזכירת המועצה תבקש התייחסות� ע� זאת מזכירת המועצה תבקש התייחסות�             
        ....באישור הפרטיכל בישיבה הבאהבאישור הפרטיכל בישיבה הבאהבאישור הפרטיכל בישיבה הבאהבאישור הפרטיכל בישיבה הבאה            

  
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  


