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  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי!  
   חבר המועצה�    מר יוס& אליעז      
  ר המועצהחב �  מר שאול דולב      
  חבר המועצה   �   מר נפתלי אדר      
   חבר המועצה�    מר אריה הכט        
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב    
  ר המועצהחב �  מר יוס& ניס       
   ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    

  
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר   : חסרי!  

 

  יוע� משפטי�   ד ששו  יצחק"עו   :נוכחי!  
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה�    מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה�    ליליא  אדרי' גב      
   מנהלת מחלקת חינו*�    בתיה הרפז' גב      
   מנהלת הלשכה�    אורי לובל' גב      
 מ מזכיר המועצה" מ�   עדנה זטלאוי' גב      

        
        
        2222/07/07/07/07 פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה אישוראישוראישוראישור. . . . 1111        ::::    על סדר היו!    על סדר היו!    על סדר היו!    על סדר היו!

        
        ....דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה. . . . 2222

  
        ....יטקיטקיטקיטק יוני זי יוני זי יוני זי יוני זי,,,, מפקד תחנת רהט מפקד תחנת רהט מפקד תחנת רהט מפקד תחנת רהט––––סקירת פעילות משטרתית סקירת פעילות משטרתית סקירת פעילות משטרתית סקירת פעילות משטרתית . . . . 3333
        
        ....שיו! שכונת המניפהשיו! שכונת המניפהשיו! שכונת המניפהשיו! שכונת המניפה. . . . 4444
        
        בקשה לדיו  מחודש בנושא מועד קבוע לישיבות מליאת בקשה לדיו  מחודש בנושא מועד קבוע לישיבות מליאת בקשה לדיו  מחודש בנושא מועד קבוע לישיבות מליאת בקשה לדיו  מחודש בנושא מועד קבוע לישיבות מליאת . . . . 5555

        .... החבר יוס& אליעז החבר יוס& אליעז החבר יוס& אליעז החבר יוס& אליעז––––המועצה המועצה המועצה המועצה             
        
         המליאה אישרה בישיבתה  המליאה אישרה בישיבתה  המליאה אישרה בישיבתה  המליאה אישרה בישיבתה ––––השלמת מינוי ועדת איכות הסביבה השלמת מינוי ועדת איכות הסביבה השלמת מינוי ועדת איכות הסביבה השלמת מינוי ועדת איכות הסביבה . . . . 6666

        ' ' ' '  גב גב גב גב––––ר הועדה ר הועדה ר הועדה ר הועדה """"יויויויו: : : :  את החברי! הבאי! את החברי! הבאי! את החברי! הבאי! את החברי! הבאי!19191919/09/09/09/09/06/06/06/06 מיו!  מיו!  מיו!  מיו! 8888/06/06/06/06                    
        יוס& ניס  יוס& ניס  יוס& ניס  יוס& ניס  , , , , יוס& אליעזיוס& אליעזיוס& אליעזיוס& אליעז, , , , אליהואאליהואאליהואאליהוא אופיר  אופיר  אופיר  אופיר ––––חברי! חברי! חברי! חברי! , , , , לורה לבנהלורה לבנהלורה לבנהלורה לבנה                    
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        בישיבה זו מתבקשת המליאה לאשר את נציגי הציבור בישיבה זו מתבקשת המליאה לאשר את נציגי הציבור בישיבה זו מתבקשת המליאה לאשר את נציגי הציבור בישיבה זו מתבקשת המליאה לאשר את נציגי הציבור     
        ::::    והארגוני! הירוקי!    והארגוני! הירוקי!    והארגוני! הירוקי!    והארגוני! הירוקי!
         נציג הציבור המקומי נציג הציבור המקומי נציג הציבור המקומי נציג הציבור המקומי––––    מר נמרוד חלמיש     מר נמרוד חלמיש     מר נמרוד חלמיש     מר נמרוד חלמיש 

        """"נגב בר קיימאנגב בר קיימאנגב בר קיימאנגב בר קיימא"""" נציגת  נציגת  נציגת  נציגת ––––בלהה גבעו  בלהה גבעו  בלהה גבעו  בלהה גבעו  ' ' ' '     גב    גב    גב    גב
        
  :י!חות כספי"דיו  בדו. 7

  30/09/06ח כספי רבעוני ליו! "   דו
  31/12/06ח כספי רבעוני ליו! "   דו

  
  

  יבה נאשר פרוטוקול ונעבור לסקירת הפעילות של משטרת  בתחילת היש�   אלי לוי
  .על מנת לא לעכב את אורחינו,   רהט

  
        ....אישור פרוטוקולאישור פרוטוקולאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול    ––––    1111לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& 

  
  .מאושר 2/07פרטיכל ישיבה  –החלטה 

  
�        2222לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        .... ראש המועצה ראש המועצה ראש המועצה ראש המועצהדווחדווחדווחדווח    

  
   שנה כמו אריה21אני גר פה .  שבועות לא קלי!3 אני אישית עברתי �   אלי לוי

  .עדנה, בתיה, עובדיה,   הכט     
  אנו המועצה הנבחרת, מועצה ממונה, ועד מקומי,   עברנו כא  ועד עמותה    

  תרבות ויכוח ותרבות דיו  היתה שונה מהיסוד לאור* השני!. 3 �  ה     
  . מה שקורה בשלוש השני! האחרונות  לעומת     

    זה התחיל יומיי! לפני הבחירות לרשות המקומית בתלונה למשטרה על    
  .  אלי לוי שמשתמש בשמות תושבי! פיקטיבי!     

    לילה לפני הבחירות פשטה המשטרה על להבי! ובדקה א! מי שרשו!    
  אכ , ביניה! הרב נפתלי ותושבי! נוספי!,   ברשימת תושבי להבי!     
  מהבדיקה לא נמצא א& לא אחד שאינו תושב וחלק מהתושבי!.   תושבי!     
  .  הגישו תלונה למשטרה על כ*     

  ד זליכוב לפנות ליוע� המשפטי לממשלה לבדוק היכ "  הנחיתי את עו    
  .נמצאת תלונת התושבי! בנדו        

  גיעה מעטפה שהיתה ממוענת למועצהה, בדואר של הבוקר ,  היו!    
   וחזרה משו! שהכתובת בה לא היתהבירושלי!השלטו    לקידו! ערכי     

  .י חברי המועצה"ע נשלחהרשמית של מדינת ישראל שמעטפה ,   נכונה     
  תלונה במשטרה בצרו& פסק המעטפה הכילה את המכתב בגינו הגשת!       
  .הדי  שהוצא מהאינטרנט       

  .רשיה  ג! מכתב זה הגיע ליחידת המשטרה החוקרת את הפ
  נראה , שבצעה חקירות וגבשה ראיות,   מעל לכל ספק ידוע היו! למשטרה

  .כי הכל מותר ללא רגישות למשפחות  
  לעובדי המועצה על התמיכה והנאמנות תודה לחבריאני מבקש להודות   

  . תודה מיוחדת לאליעז,  המועצה
  להיות שמח א* לא יכול,   שמח שבדר* המקרה הדברי! התגלגלו אחרת

  .ובמיוחד בדר* שהתגלגלה הפרשה,  לאידו של איש 
  חברי המועצה ותגובות התושבי!  חשבתי לקו! ולפרוש אול! תמיכת 

  .אותי כי מה שאני עושה יחד אתכ! עושה טוב לישוב מחזקי!  
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  . חברות השתתפו בסיור הקבלני!20 ,ז המניפה יצא לדר*רכ  מ
  חברה שלא בצעה או  כי בסיור והדגשנו לה!  אנחנו השתתפנו 

  ,נדאג שלא יזכו או יפסלואנו  ,  סיימה את העבודה מול כל הגורמי!
  .ע בשכונהנו רוצי! שכול כולה של החברה תושק  משו! שא

   חדשי 10 שקיבלו הקבלני! הינה  תקופת ביצוע העבודה 
  עד השעות המאוחרות של הערב שיעבדו  נסכי! ,עבודה  
  .מועדאו בימי ת בשב א* לא תהיה עבודה  
  

  .  הנהלת הרכבת הבטיחה לפתור את נושא הכביש גישה
  

  קצר מדי הסיוע לעשות זאת בזמ  קצר א* לא  חשוב לתת לקבל  את�  יעקב שנחה
   כמו כ  יהיה צור* לפקח מקרוב על.רמת העבודהתיפגע שלא כדי   

  .  העבודות שיבוצעו
  

  על העומסכדי לענות  יכול להיות שנצטר* לקלוט עובד לשנה אחת �   אלי לוי
  .במחלקת ההנדסה  שיווצר 

  
  . אי  ויכוח שפיקוח בזמ  אמת מחזיר את הכס& לשני! עתידיות�  יעקב שנחה

  
   ביו! רביעי הקרוב מתקיי! טקס ביער מדינות גרמניה–ל "קק �   אלי לוי
  .מוזמני!כולכ! , אלי! תומכי ישר  של נוצרי! גרמנ    

  
    הינוהתק  המלא,  משרה0.5 �ט מוסדות חינו* עובד ב"  קב    
  א* זה,  משרה0.5 �ט נוס& ב"ניסינו בהעסקת קב,   משרה מלאה    
  ינו* עומד לצאת לגמלה לאחר שיעבור הלי* ט מוסדות הח"קב,   לא צלח    

   מכרז ציא אנו נו. חודשי! לדעתי5 – 6תהלי* שיארו* ,   של ועדה רפואית
  נמצא את)  תק  לתקופה מוגבלת0.5תוספת של ( משרה 100% �ב ט"לקב  

  חייבי! לפני הקי� ולפני החגי! ,   המימו  באחד מסעיפי התקציב    
  קבלנו המלצה על תושב , ט במשרה מלאה"  הקרובי! לאייש קב    
  בסמכות. ר ועדת בטחו "יו,  דולבאני נפגשתי עימו וג! שאול,   הישוב    

  . חודשי!3 חודשי! ועוד 3נעסיק אותו לנסיו  של  שניתנה למועצה       
  

  .מונח לפניכ! 5/02/07 מיו! 1/07מישיבתה פרוטוקול ועדת ההנחות 
  

�        3333לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        ....יוני זייטקיוני זייטקיוני זייטקיוני זייטק, , , ,  מפקד תחנת רהט מפקד תחנת רהט מפקד תחנת רהט מפקד תחנת רהט––––סקירת פעילות משטרתית סקירת פעילות משטרתית סקירת פעילות משטרתית סקירת פעילות משטרתית     
  

  : מבקש להכיר לכ! את הצוות�  זייטקיוני 
  . יאיר שוטר קהילתי–ק "  מש    
   קצי  מודיעי –  הרצל     
  ח"מ רמ" מ–  דורו      
  ס" רמ–  יואל     
   מפקד הבסיס–  כמאל     
   ראש משרד קהילה ומשטרה–  סיגל     
  ב" מצ–  מצגת     

  
   מציע לתמצת את המצגת ולפרס! באתר האינטרנט של �  יוס& אליעז

  .במקומו   המועצה ו    
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  .40ש  ולכבי31 שבילי! שמתחברי! לכביש �  אריה הכט
  .  הא! אפשר לחסו! אות! לפחות בקטע שלנו    

  
  . ליד מוסדות החינו* מדוע לא מגבירי! אכיפת תנועה�  לורה לבנה

  
  הגיע לש! , ועד ההורי! מודע לכל,  דברנו הרבה בנושא זה�   אלי לוי
  . את מהות העבירה לאחר שהסביר,ותח"  שוטר ורש! דו    
  ת במיתר מסיבה   ניידת אבטחת מוסדות כל בוקר נמצא    

  .אצלנו לא היתה מתחילת השנה, שאיני מבי  אותה  
  כ מבקש להודות ל* ולצוות* על הפעילות שלכ! בלהבי!"  בסה    
  .  יישר כח ג! על השותפות באירועי! השוני! בלהבי!    

  
  זה הוטמע ביחידות השונות ,  אי  יותר ניידת מוסדות חינו*�  יוני זייטק

  ישור שיעזור לנו בי  יתר הדברי! קצי  קסיק  בעתיד הקרוב נע    
  .  ג! בנושא    
  ס וג! ברחוב ורד על "  השנה אכפנו נושא תעבורה ג! בביה    
  .  חנייה על המדרכה    

  
�    4444לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        ....שיו! שכונת המניפהשיו! שכונת המניפהשיו! שכונת המניפהשיו! שכונת המניפה    

  
   השכונות החדשות2 � היתה הצעה לשמור על שמות צפורי! ל�  לורה לבנה

  מאחורי מועדו  כאשר , ת,ר ובמרכז ש,ק,  במניפה צ    
  אלייהרצ& אינו איד'   הנוער סביר להניח שנוכל לשמור על האות ב    
  .לייא  אבל ג! היו! זה אינו איד    

  
  .  השמות היפי! שהועלו נשמור לפיתוח הבא    

  
  לצדמעלות  180 פ � מ ב לקפו�–בישוב היה שהולכי! לפי א  כל הרעיו  �  יוס& אליעז

  .ת אי סדרזה לעשו,   השני של היישוב    
  .  הציעו כא  את אבני החוש     

  
   המקו! נחשב לפחות טוב ולא רוצה לעורר נבדלות אלא להמשי* �  יעקב שנחה

  .  ע! שמות הצפורי!
  

   א! אנו הולכי! על העקרו  של שמות צפורי! כחלק אינטגרלי�   אלי לוי
  .  משכונה הכוללת    

  

  . ב–להשתדל ככל האפשר ולהיצמד לא  .1

 .ות! רחובות של אילי!לפי המקב .2
  

�    5555לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���            בקשה לדיו  מחודש בנושא מועד קבוע לישיבות מליאת המועצהבקשה לדיו  מחודש בנושא מועד קבוע לישיבות מליאת המועצהבקשה לדיו  מחודש בנושא מועד קבוע לישיבות מליאת המועצהבקשה לדיו  מחודש בנושא מועד קבוע לישיבות מליאת המועצה    
  

  מי שיכול ,  היתה בקשה של חברת מועצה לשנות את המועד�   אלי לוי
  למרות זאת נענה לבקשת ,   להפגע כתוצאה מכ* זהו אריה הכט    
  .  חברת המועצה    
  תוכל להישאר פה כירה מועצה וג! העובדת הב  מבחינת עובדי ה    

  .יומיי! מבלי לקבל תוספת על כ*  
  . חודשי!3  אני מציע להיצמד להחלטה שלנו ונדו  בכ* בעוד     
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   יש כא  שיקול של ביבי סיטר מול עובדי! שצריכי! עוד יו!�  יוס& אליעז
  .אני חושב שזו טעות,   בחודש להגיע לכא  במיוחד    
  .גש כא  ע! העובדי! הבכירי!  לפני הישיבה הייתי נפ    

  
   בקשתי ולא חייבי! חשבתי שההחלטה צריכה להיות של חברי�  לורה לבנה

  .א! זה לא הול* אז לא נית  לכפות זאת,   המועצה    
  

  הינ! ימי! של ' אל נשכח שימי ג,  מה שיוס& אומר זה נכו �  יעקב שנחה
  .  אירועי!    

  
  .תי את הנושא משכ�  יוס& אליעז

  
  

�    6666לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        השלמת מינוי ועדת איכות הסביבההשלמת מינוי ועדת איכות הסביבההשלמת מינוי ועדת איכות הסביבההשלמת מינוי ועדת איכות הסביבה    
  

כנציג הציבור בועדת כנציג הציבור בועדת כנציג הציבור בועדת כנציג הציבור בועדת , , , ,  אישרה מליאת המועצה את מר נמרוד חלמיש אישרה מליאת המועצה את מר נמרוד חלמיש אישרה מליאת המועצה את מר נמרוד חלמיש אישרה מליאת המועצה את מר נמרוד חלמיש פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
�נגב ברנגב ברנגב ברנגב בר""""בלהה גבעו  כנציגת בלהה גבעו  כנציגת בלהה גבעו  כנציגת בלהה גבעו  כנציגת ' ' ' ' איכות הסביבה וגבאיכות הסביבה וגבאיכות הסביבה וגבאיכות הסביבה וגב���        ....בועדהבועדהבועדהבועדה" " " " קיימאקיימאקיימאקיימא

  
�    7777לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        חות כספיי!חות כספיי!חות כספיי!חות כספיי!""""דיו  בדודיו  בדודיו  בדודיו  בדו        

  
  .לא הספקתי לעיי  בכ*,  מבקש לא לדו  בכ*�  שאול דולב 

  
  .4 וג! 3 מדוע מקבלי! ג! �  ניס יוסי 

  
  מאחר ואיננו דני! . חות אלה ידחה לישיבתנו הבאה"הדיו  בדו �   לי לויא

  . לא נענה על השאלות,ותח"בדו  
  

  .הישיבה הבאה תתקיי! במאי
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  
  
  
  

         
  
        

  
  
  

 


