
  

  

  

  

  
  

  ז"תשס  בכסלו      ' כה                               
  2006 בדצבר            12                                                                                          

 
  1742/ מה      מספרנו                               

  
  

  2006 במני� לשנת 10 �מועצה ה                      פרטיכל ישיבת ה
   20:00 בשעה 5.12.06שהתקיימה ביו�                          

    
  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�  
   חבר המועצה�   מר יוס  אליעז      
    ר המועצהחב �  מר שאול דולב      
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב    
  ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    

  
  חבר המועצה �   מר נפתלי אדר   :י�חסר  
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר       
   חבר המועצה�    מר אריה הכט        
  ר המועצהחב �  מר יוס  ניס%      

  
    

   יוע& משפטי�  ד ששו% יצחק"עו :נוכחי�  
  מבקר המועצה�  מר שמואל לביא      
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב      
   גזברית המועצה�  אדריליליא% ' גב      
  ט המועצה" קב�    בתיה הרפז' גב      
   מנהלת הלשכה�    אורי לובל' גב      
 מ מזכיר המועצה" מ�  עדנה זטלאוי' גב      

 
  אישורי פרטיכלי�. 1  :    על סדר היו�

  9/06אישור פרטיכל ישיבה . א.1         
  7/11/06אישור פרטיכל ישיבה שלא מ% המני% מיו� . ב.1               

  
  דווח ראש המועצה. 2
  

   ובקשתי 6 התכוונו להביא את המהנדסי� המתכנני� של כביש �   אלי לוי
  , א� דעתנו תהיה בניגוד למתכנני�.   שתהיו שותפי� להחלטה

    המליאה תגבה אותנו בנסיו% לשכנע ולקבל את החלופה הרצויה 
  .  לנו

  .יכ� מונח לפנ7.11.06 מיו� 4/06  פרטיכל ועדת הנחות 
  

 �  אישור פרטיכלי� �  1לסעי
  

  : בדברי בנושא מרכז חלוקת דואר מבקשת להרחיב�  לורה לבנה
  אני תומכת במרכז החלוקה במרכז החדש כי זה יוצר מפגש    "    

  מגביר את כח הקניה לעסקי� וביחד יוצרי� הווי ,    חברתי
  ".   קהילתי

  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  
  . לבאר אחת מציע ג� שאת אספקת המי� לרכז�  יוס  אליעז

  
    לורה אמרה בנושא המקלוט שהיא סומכת על הרשויות     

  .  וזה לא נרש� בפרוטוקול
  

  אני סומכת על הרשויות הממונות על מת% היתרי� שהמרחבי�  "�  לורה לבנה
     המוגני� והמקלטי� עומדי� בתקני� ועל כ* שרשויות העור  

  שאוכל לאסו  כדי ,    יודיעו לי מספיק זמ% מראש על מצב חירו�
  ".   את הילדי� הבייתה

  
  . אושר ע� התיקוני�7.11.06 מיו� 9/06פרטיכל ישיבה . א.1  :החלטות
  . אושר7.11.06פרטיכל ישיבה שלא מ� המני� מיו� . ב.1    

  
 �  דווח ראש המועצה �   2לסעי

  
  חנה , עדנה:  במאמ& לא קט% ע� שילוב ידיי� של כל הגורמי��   אלי לוי

  התמודדנו על דגל היופי של המועצה , ליליא% והילה, ו*ס והחינ"  בי
  .  לישראל יפה מול הר אדר

  לבסו  הר ,   היו כא% סבבי� של שופטי� ובקורות ג� שלא בידיעתנו
  . שנות התמדה10ואנו קבלנו פרס על ,   אדר זכו

  המבשר על ) של בתה של לורה(  שמחתי לראות המייל של לורה 
  .  הזכיה

  . שבשנה הבאה נזכה  אני מקווה
  

  .היה צרי* לספק עוד דגל,  א� הישוב היה צרי* לקבל דגל יופי�  יוס  אליעז
  

  . מודה לעובדי� ולכל מי שנרת� ותר� לזכייה זו�   אלי לוי
  

  . נקודות המיחזור עדיי% לא נפתרו�  יוס  אליעז
  

   פסולת, מתקני המיחזור הפכו להיות זוהמה,  זה לא התבצע עדיי%�   אלי לוי
  .  אורגנית נזרקת לתו* מתקני הקרטוני� והעיתוני�

    לכ% אני מצפה מאנשי� שרוצי� את המיחזור ורוצי� עול� אחר 
  לשת  פעולה ג� א� זה דורש נסיעה של מספר ,   לילדיה�

  , כדי  ליצור מרכז שכזה יש להשקיע כס .   קילומטרי� למרכז אחד
  .תתמו* בכ*) אליעז(  אני מקווה שיהיה לנו את הכס  לכ* ואתה 

  
  חובה על כל ראש רשות לטהר שפכי� ולא מדובר ,   בחוק–  אלקו 

  .  על טיפול שלישוני
  באמצעות חברת " אלקו"' י חב"ש להבי� מתופעל ע"  מט

  ה� הבינו , החברה בזמנו זכתה כא% במכרז, "ד"אל"  הבת שלה 
   ה� בצעו תקופה מסוימת עבודות דר*.   שעשו טעות בחישובי�

  באורח ,   מבני תעשיה ובשלב מסויי� זנחו את המקו� ויצאו מכא%
  .י המועצה"המקו� תופעל זמ% ניכר ע.   חד צדדי

  . לתפעל אותו'   לאחר די% ודברי� בי% היועצי� המשפטיי� חזרה החב
  ' חב, 2007 שני� מסתיימת ביוני 5  תקופת ההתקשרות הראשונה בת 

  אודות ,  לאור הטיפול השלישוניבפרט,   אלקו העבירה לנו תחשיב
  .   העלויות שהיא מוסיפה מעבר לתשלו� שלנו

  .  ה� מבקשי� לדו% עמנו לתקו% ההפסדי� שלה�
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  
  

  ,  שני� נוספות5 �  לנו האופציה להארי* את ההסכ� ל
  שה� לא ימשיכו במחירי� ,   אחת בכל פע� וה� הודיעו לנו

  . בבית המשפטעד כדי התמודדות,   אלה
  מר יעקב , ר ועדת כספי�"  לאחר אישור התקציב בקשתי מיו

  .להכי% עמנו תחשיב עלויות,   שנחה
  ש שלנו את הישוב גבעות בר "  אני הצעתי לבני שמעו% לחבר למט

  .  שתוכנ% לחברו למתק% של רהט
  

   א� אתה הצלחת לתפעל את המתק% בעצמ* כשאלקו יצאה �  יוס  אליעז
  ?וע שלא ניקח כא% מישהו שיפעיל זאת  מכא% מד

  
   אלקו היא חברה גדולה שנותנת פתרונות שוני� באמצעות אנשי �   אלי לוי

  האחריות שלה כלפי , זה לא עסק לחובבני�,   המקצוע שלה
  .  הבדיקות והמעקבי�

  .  אנו נעדכ% את המליאה באשר לדיו% עימ�
  

  ילטנו לה� את ח, הודיעה לנו על הפסקת עבודתה" יראב"  חברת 
  במהל* החודשי� האחרוני� דנו עימ� והגענו עימ� ,   הערבות
  .  להבנה

  
   זכינו ששנה שניה ברציפות יוצאת –ב "  משלחת נוער לארה

  בשונה , זהו יהלו� הכתר של משרד החינו*,   משלחת מטעמנו
  אצלנו הילדי� עוברי� ועדה בלתי תלויה ,   ממקומות אחרי�
  ג� השנה שמעתי שמשלחת להבי� . ות למשלחת  שמאשרת מועמדוי

  .  הובילה בי% שאר בני הנוער וזה מהווה פרגו% גדול עבורנו
  .למדינה ולמועצה,   משלחות הנוער תורמות לנוער

  משלחת נוספת .  משלחות נוספות לדרזד% והמלי2%  אישרו לנו 
  ס אשל "  נוסעת ללאוחה ליד לייפציג שנמצאי� בקשר ע� ביה

  .משלחת שתקשור ברית ערי� תאומות, א  הנשי
  

  ,ללא שליטה למה שהורד באינטרנט,  נכו% להיו�–  תכנית המניפה 
  . חוברות נמכרו58  

  . בצהריי� נסגר המכרז12:00 �  יו� ראשו% הקרוב ב
    סכמתי ע� מנהל האזור של בנק לאומי הוצאת ערבויות על ס*

  .בסני  בלהבי� 1 100תמורת  1 28,000  
  חנה עלתה על כמה , בוע שעבר התקיימה ישיבה של המתכנני�  בש

  שלא יהיו גבהי� קיצוני� בי% שכ% ,   נקודות ביניה% גובה הקרקע
  .  לשכ%

  
  מחר יתקינו את ,  התחילו לרצ  את הרציפי�–  רכבת ישראל 

  התכניות ואומדני� של כביש הגישה מהצופי� יכנסו .   הסככות
  אי תנועה ,  נתיבי� בכל מסלול2לי�   להתדיינות עימ� וה� כול

  .  ושבילי אופניי�
    הרכבת בתכנו% העבודות שלה לקי& לוקחת בחשבו% את העצירות 

  .  בלהבי�
    לאחר תאונה שאירעה לפני שני� לעובד המועצה שהתחשמל 

  וקו זה , הותק% קו פרוביזורי לבית הכנסת,   למוות בעת חפירה
  .  שירת אותנו עד היו�

  � בית הכנסת חובר לתשתית התת קרקעית הקבועה והכבל   היו
  .  העילי פורק

  
  
  



  

  

  

  

  
  

  .תאנה ופארק עיט'  מתגבש ע� הכללת שד–  מכרז גינו% 
  

  חדשה לנקיו% מוסדות חינו* וציבור '  נכנסה חב–  מכרז נקיו% 
  .ס"  למעט המתנ

  
    פרס שר הפני� לניהול המערכת הכספית טר� סוכ� במשרד הפני� 

  .וה שג� השנה ניכלל  מקו
  

  אורי : השנה התחלפו לנו של הפרסונות,   היו� התקיי� השירותרו�
  שהחליפו את בני ,   שהחליפה את הילה ודני מלכה ואיציק קיקוס

  .  עסיס
  )  גדוד הקשתות של פקוד דרו� (414  השנה מאמצי� את יחידת 

  .ת  אשר אחראית על שטח מיד מרדכי עד מצרי� וי� המלח עד איל
  ויש לנו יתרה קטנה משני� ,  15,0001  היו� הצלחנו להתרי� 

  .  קודמות
  

  התקשרתי , ס מפרס�" יש כא% פעילות מבורכת על סמי� שהמתנ�  לורה לבנה
  אנחנו ממני� כא% .   לעדי וינר והיא לא ידעה על מה אני מדברת

  נראה לי חבל ופספוס שועדת .   ועדות וה% צריכות להיות פעילות
   חודשי� ואנשי� שרוצי� לתרו� 4סמי� שלא התכנסה כבר   ה

  .ס פרס�"  אינ� שותפי� לפעילות שהמתנ
  

  שווה לבדוק א� אנו ,  קול קורא של תמיכות במשרד החינו*�  שאול דולב
  .   זכאי�

  
  מסתבר שיש לה� ,  לדעתי אי% פרסו� נאות ונכו% למודעה זו�   אלי לוי

  כל זאת מתו* נסיו% עבר. מי�  תנאי� מגבילי� אות� אינ� מפרס
  .  שפנינו והשקענו ולבסו  לא ענינו לקריטריו% של מדד סוציואקונומי

  
  צריכי� להופיע לכל הקהילה במועדי,  תזמורת כלי הנשיפה�  לורה לבנה

  .  התכנסותה
  

  ,  תאונות קלות של אופני� שנפגעו ממכונית2 לפני חודש היו לנו כא% �  שאול דולב
  צענו פעילות וישבנו כא% בועדת תנועה רכשנו ווסטי�   בעקבות זה ב
  .  נקנה נצנצי�

  
  .רכז מטה בטיחות בדרכי�,  תעשו זאת מול עובדיה במועצה�   אלי לוי

  
  בחנוכה בי% ,   מאחר והמועצה לא יצאה לחופשה מרוכזת בקי&    

   תממש את חופשתה והמשרדי� יהיו 17 – 21/12  התאריכי� 
  .  סגורי�

  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  
  
  
  
  
  

  

 



  

  

  

  

 


