
  

  

  

  

  ו"תשסבאדר          'ח                     
  2006 במר�              8                                                                                     

 
  1523/  מה     מספרנו                          

  
  2006 במני� לשנת 3 �               פרטיכל ישיבת המועצה ה

   07.03.06שהתקיימה ביו�                            
    

  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�
  חבר המועצה �   מר נפתלי אדר    
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר     
   חבר המועצה�   מר יוס" אליעז    
  ר המועצה חב �  מר שאול דולב    

   חבר המועצה�    מר אריה הכט      
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב   
  ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר   

         
  ר המועצהחב �  מר יוס" ניס'    :חסר
 

   יוע� משפטי�  ד יצחק ששו'"עו :נוכחי�
   מבקר המועצה�  מר שמואל לביא    
  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    
   מנהלת הלשכה�    הלה פסלר ' גב    

  
   7/02/06 מיו� 2/06ישור פרטיכל ישיבת מועצה א.   1  :על סדר היו�

   דווח ראש המועצה .2

 ר תהלי( אישור המועצה להסכ� פשרה בתביעת עובדי� לאח .3
  . שבע� בבית הדי' האזורי לעבודה בבאר1462/01' גישור תיק עב

   .תשובה לשאילתא של לורה לבנה ושאול דולב .4
  

   אישור פרטיכל– 1לסעי� 
  

  . אושר2/06 פרטיכל ישיבת מועצה –החלטה 
  

   דווח ראש המועצה– 2לסעי� 
  

  מו  חדשי� יסתיי3 המגרש המקורה יצא לדר( בתקווה שבעוד �   אלי לוי
   21:00המגרש יהא פתוח לכלל הציבור עד השעה ,    העבודות

  .   בשלב ראשו'
  

  ? מדוע לא לפתח מסלול הליכה�  יעקב שנחה
  

  . זה יכול להתבצע במגרש הכדורגל�   אלי לוי
  הידוק ובדיקות , הקבל' עוסק במילוי,  מתקד�–  הרכבת     

  . המסילות3 �  מכו' התקני� ל
  .מח  בני' התחנה הול( וצו

  .  ג� הרכבת דוחפת לסיו� העבודות
   נע' המקו� היחידי שמתקד� טוב זה אצלנו �שבע �  בכל הציר באר

  .' מ1,200  בקטע של 



  

  

  

  

  
  

  מנהל ' שוחח עמי טיבי סרג,  היו בעיות ע� בדואי� השבוע– 31כביש 
  .  הפרויקט ואני שוחחתי על כ( ע� מפקד תחנת רהט              

  ל הבאה "לשנה. � וחצי לפתוח את הכביש  מקווה בעוד חודשיי
  .31  ילדינו יוסעו בכביש 

  
  על ס" חתימה על , מ ע� דורב'" ניהלה מו–ח מכבי "  קופ

  חתימתה של מכבי מותנית , ר במרכז החדש" מ200  שכירות 
    באישורנו בועדה על שימוש חורג משו� שאי' בהיתר של המרכז

  .  אישור להפעלת מרפאות
  קבלנו אישור� , פר עניני� לא סגורי� ע� דורב'  לנו יש מס

  .ל חדש ה� חזרו בה�"לכשמונה מנכ,   להשתתפות מעגל התנועה
  

  .  יש עוד ענייני� בגלל� ננסה לעשות שריר נגד דורב'
  .6 שמועות באשר לתואי של כביש – 6  כביש 

  צ" הודיע שזו היתה הנחייה של אריה בר שמע6  מהנדס כביש 
  עד שיבנה ,  מצומת שוקת עד להבי�31 וכביש 40ביש   ישדרג את כ

  .6  המסלול המזרחי של כביש 
   היה צרי( לעבור בקו הרחובות סיפ' 6  בתכנו' המקורי כביש 

  .  ועדעד והוזז עקב התנגדותנו
  תחנת ,   העומס במחל" שלנו כתוצאה ממעבר תושבי הנגב המערבי

  .  הרכבת אזור התעסוקה לא מתאי� ללהבי�
  
  ,ר נוספי� שיכירו בה�" מ110 במשרד החינו( סגרנו – בית ספר  

  .ס ולקבל חזית אחידה"בכס" זה נוכל לשפ� את ביה,  /400,000 �  כ
  תאי שירותי� , חדר מורי�,  פינות מורי�–ס "  לא נבצע כעת בביה
  .  לפי מספר תלמידי�

  בעצה אחת ע� ממוני ) בעקבות שאלתה של לורה באשר למועדי�  (
   הבטיחות של משרד החינו( ושל המועצה נחל בעבודות בחופשת פסח 

  .  והשאר בחופשת הקי�
  

   אולי להקי� צוות היגוי לחינו( ולחשוב מה אנו מבקשי� לפעול �  יוס" אליעז
  .  בחינו(

  
  אני , ס המש( זה לא אנחנו"מי שקובע בי, מי שמחנ(,  מי שבונה�   אלי לוי

  ת חינו( זוהי ועדת ההיגוי היחידה   מזמי' אות( להיות חבר בועד
  .  בלהבי�

  
  ,  הודעתי למינהל בעקבות הבעיות ע� מבני תעשיה–  חברה מפתחת 

  ".מבני תעשיה" לא תהיה זאת –מפתחת '   שא� נצטר( להכניס כא' חב
  ה� לא ששי� לקבל , בקשתי להיפגש עימ�, "בר'"'   ה� המליצו על חב

  .  עבודות בזכיו' ע� המינהל
  לא למינהל לא לחברה ולא , הסכ� אינו טוב לא" אחד מהצדדי�  ה

  . אול� ה� הבטיחו לבדוק בהנהלת החברה,   לרשות
  .   אנו נעדכ' אתכ�

  
  האדריכלית נילי ויסמ' ,  שינוי היעוד מתקד�–  דיור מוג' 

  .  הבטיחה לסיי� את כל הפעילות מול המשרדי� והרשויות
  .  היא עורכת כרגע את המסמכי�

  ד סלור ה� מתענייני� "הגיעה לכא' קבוצה בראשותו של עו,  מאיד( 
  .  בנושא הדיור המוג' בלהבי�

    חנה סיירה עימ� בישוב והראתה מקומות אחרי� שנית' לתכנ' 
  ג� ,   עליה� וה� בוחני� זאת אני פניתי למינהל וה� קבלו זאת בחיוב

  .  פה נעדכנכ�



  

  

  

  

  
  ה עובדי�אישור המועצה להסכ� הפשר – 3לסעי� 

  
  התביעה . י הממונה על השכר שהשתת" ג� בגישור" הפשרה אושרה ע�  ד ששו'"עו

  . /1,000,000  עמדה על מעל 
  

  מעול� לא נתבקשנו לאשר הסכמי� ?  מדוע זה מגיע לשולח' היו��  לורה לבנה
  ?מדוע כעת,   כאלה או אחרי�

  
  .א( קיי�, לדעתי הסיכו' במשפט הוא קט') לשאלה שנשאלה (�  ד ששו'"עו
  

  . כל חברי המועצה שותפי� בתקציב להפרשה בעניני תביעות�   אלי לוי
    כשנשאלנו מדוע יש צור( בהפרשות אמרנו יש תביעה של עובדי� 

  .'94  שעומדת ותלויה משנת 
  , קש או לאבי' א� התב' 94 �  זה לא הוג' שדבר כזה שבוצע ב

  .   כשהשופט מציע להגיע לגישור וג� היוע� המשפטי ממלי� על כ(
  .שלא להיענות לכ(,   וג� כשפני� ואוצר ממליצי� על כ(

    למרות שאני חושב שהממונה על השכר היה צרי( להיתבע באותה 
  .  המידה

  
  .  המועצה ניסתה להוריד סיכוני� א� נית' להתפשר

  
  .קשה שלי להביא זאת בפני מליאת המועצה זו היתה ב�  ד ששו'"עו
  
  )לבקשת יוס" אליעז עובדיה צבי יצא מאול� הישיבה(
  

  אנו קצת תלושי� ,  חושב שהנושא היה צרי( להגיע אלינו לפני הגישור�  נפתלי אדר
  .פע� ראשונה שאני שומע על כ(,   מכ(

  
  . יש כא' הלי( משפטי�  יוס" אליעז

  ה� מבקשי�, מדי שלא הגיעה לה�  האנשי� קיבלו משכורת גבוהה 
  .  להמשי( לקבל מה שלא לפי החוק

  
  הורידו לחלק מ' העובדי� תוספות אחוזיות אשר נחשבו   ' 94 בשנת �  עדנה זטלאוי

  ' 99בשנת . בהוראת הממונה על השכר במשרד האוצר,    לחריגות שכר
   מרכז השלטו' המקומי ועוד כי, י כל הצדדי� האוצר"   נחת� הסכ� ע

  .כשרות, ל" משכר מנכ82.5%   תוספות שכאלה עד לגובה 
  

  . הא� מדובר רק בעובדי� אלה�  יוס" אליעז
  
  
  . רק אלה המצוייני��  ד ששו'"עו
  

  .שנחה יעקב, אליהוא אופיר, אריה הכט, שאול דולב,  אלי לוי5 –בעד :  הצבעה
   אדר נפתלי1 –   נגד   
  יוס" אליעז,  לבנה לורה2 –   נמנעי�   

  
  . ברוב קולות אישרה מליאת המועצה את הסכ� הפשרה–החלטה 

  
  חשובה לשאילתות – 4לסעי� 

  
   מה' –במידה וכ' ?  הא� הוקמה ועדה שכזו–ועדת חינו( מקצועית    –שאלה . 1

  מה מתכונת ? הא� הועדה כבר התכנסה? מי החברי� בה? מטרותיה       
  ?העבודה שלה�       

  



  

  

  

  

  
  

  כשהגענו לאישור התקציב הודעתי על איגו� הכספי� למי שזוכר   :     תשובה
  לטובת העני' אני מתכוו' להקי� ועדה מקצועית , שתומכי� בחינו(      
  י כל מוסד אחר "י הנהלתו וכ( ע"ס ע"שתשב ותקבל את כל צרכי ביה      
  י "אותה ועדה תקבע את החשיבות עפ. מעו', גני�, הנשיא�אשל      
  .וסד יביע את הצרכי� החשובי� למוסדוהצרכי� כל נציג מ      
  י קבוצה של הורי� משכבה כזו או אחרת ואת "לא מוכ' להיסחט ע      
  הועדה טר� התכנסה משו� . סדרי העדיפות יקבעו רק המקצועיי�      

  .שעדיי' לא קבלנו את הצרכי� וכל השאלות הבאות אינ( רלוונטיות
  
  ל"ות להעלות נושאי� בפני הועדה הנהא� לחברי המועצה תינת' אפשר   –שאלה . 2

  ?או להתייחס לתכני� שיועברו לטיפולה/ו
  

  התעקשת על כ( . אני מתעכב על להתייחס לתכני� שיועברו לטיפולה  :    תשובה
  .שאחי( חבר ועדת כספי� יתווכח ע� אנשי חינו( על צרכי�       
  א� חבר . י דרג מקצועי"אנו במועצה נפקח על הישו� לאחר שיוחלט ע       
  .זה אפשרי, מועצה ירצה להעביר מסמ(       
  

  ?למי תוגשנה ומי מוסמ( לאשר') לוח זמני�(מתי צפויות מסקנות הועדה    –שאלה . 3
  

  .זה עדי' לא הוק�  :     תשובה
  
 ?מה תפקידה של ועדת החינו( הקיימת, "מקצועית"א� יש ועדת חינו(    –שאלה . 4

  
�ותפקיד הדרג המקצועי הוא מקצועי פר, הנחייה, ה היגויועדת חינו( הינ  :     תשובה  

  .אקסלנס
  

  בקשתי לדעת,  מאמינה שהועדה המקצועית זה כ' הדבר הנכו'�  לורה לבנה
  אזי בטווח הקצר לא ,  וא� הועדה לא התכנסה3/06 �  משו� שאנו ב

  .   תהיה אפשרות של מימוש או ישו� כלשהו
  

   לא תוכל להעביר מסמ( 4/06י לפני ס הודיעה כ" מנהלת ביה�   אלי לוי
  ס תכי' את המסמ( יחד ע� "מנהלת ביה,   כוונות לשני� הבאות

  .יועצת, פסיכולוגיות,  שבועות3שמונתה לפני ,   המפקחת
  

  נקבעו ועדות , היות וכ(.  אנחנו חברי מליאה שאינ� מקצועיי��  נפתלי אדר
  .  מקצועיות

  
  . ועית נוספת  אזי לש� מה יש מינוי של ועדה מקצ

  .  זה הופ( את הועדות לקיקיוניות
  

  ר ועדת חינו( ממנה לי צוות מקצועי " אני כראש המועצה וכיו�   אלי לוי
  .  בנושא זה

  
  ר ועדת "אני מדבר כיו, ה� ג� צריכי� לשל�,  כשהורי� מבקשי��  יוס" אליעז

  .ח את סכומי הכס" שיש לגבות מה�"   בקורת ותראו בדו
  
  
  
  

  נה זטלאויעד: רשמה
  
  
  



  

  

  

  

  
  
  
  
  

  ו"באייר תשס'  כ                
   2006  במאי    18                

  
  
  
  
  

        תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�
        
        06/06/06/06/03/03/03/037777/ מיו�  מיו�  מיו�  מיו� 06/06/06/063333/לפרטיכל ישיבת מועצה לפרטיכל ישיבת מועצה לפרטיכל ישיבת מועצה לפרטיכל ישיבת מועצה 

        
  
  
  

  "יונת� וורשבסקי. "ל.צ"  אחי#" במקו� מ– בדבריו של מר אלי לוי 4בעמוד  �
  
  

קוד� "( שחסר  בעקבות בקשת� של ההורי� לקבל כס– בדבריו של מר יוס( אליעז 5בעמוד  �
  "שישלמו את החובות

  
  
  
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה              
  
  
  
  
  
  
 )4/04/06 מיו� 4/06אושר בישיבה (

 


