
  

  

  

  

  ו"תשסבניס�           'ז                                                                                     
  2006 באפריל          5                                                                                     

 
  1549/ מה      מספרנו                          

  
  2006 במני� לשנת 4 �                      פרטיכל ישיבת המועצה ה

   04.04.06שהתקיימה ביו�                                   
    

  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�
   חבר המועצה�   מר יוס  אליעז    
   )21:00הגיע  (ר המועצהחב �  מר שאול דולב    

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

  
  חבר המועצה �   מר נפתלי אדר  : חסרי�
    ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר     

  
 

   יוע( משפטי�  ד יצחק ששו�"עו :נוכחי�
   מבקר המועצה�  מר שמואל לביא    
   גזברית המועצה�  ליא� אדרילי' 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    

  
  ורי פרטיכלי�איש. 1: על סדר היו�    

  .7/3/06 מיו� 3/06פרטיכל ישיבה 
 .7/3/06פרטיכל ישיבה שלא מ� המני� מיו� 

 
 .דווח ראש המועצה

  
 .י בקשת החבר אליעז" עפ–רחוב המוביל למועדו� חברי� 

 
 .י בקשת החבר אליעז" עפ–הקמת מועצה לנוי 

 
  רי�"תב

 במימו�    , 160,000ס "ר לפתוח ככר הכניסה ע" אישור תב
  .פתוח'      הקר� לעב  

  .רי�" אישור סגירת תב
  

  אישור חוקי עזר למועצה
  .2006 –ו "התשס) תיעול( חוק עזר ללהבי� 
 .2006 –ו "התשס) סלילת רחובות( חוק עזר ללהבי� 
 ) פיתוח שטחי� ציבורי� פתוחי�( חוק עזר ללהבי� 

 .2006 –ו "       התשס
 .2006 –ו "התשס) היטל ביוב( חוק עזר ללהבי� 

 
  .31.12.05ח רבעוני ליו� "דיו� בדו

  



  

  

  

  

  
  . אופיר מתנצל שלא יוכל להגיע�   אלי לוי

  

  אישורי פרטיכלי� �  1לסעי& 
  

  .7/3/06 מיו� 3/06 פרטיכל ישיבה 1.1
  

  ".יונת� וורשבסקי" ל4' בעמ" אחי+" לורה בקשה לשנות מ�  עדנה זטלאוי
  

  ס  שחסר ההורי� בקשו באמצעות נציגיה� לקבל כ�  יוס  אליעז
  .   ואני אמרתי קוד� כל שישלמו את החובות    

  
   נמוכה3/06'  זוהי פע� ראשונה ששיעור הגביה בכספי העשרה בח�   אלי לוי
  .  ההורי� מתגבשי� כעת לגביה מסיבית    

  

 .7/3/06פרטיכל ישיבה שלא מ� המני� מיו�  1.2
  

  ה שאתה מ: " לפרטיכל2'  מבקר המועצה בקש לתק� בדבריו בעמ�  עדנה זטלאוי
  י בדיקתי המועצה "עפ, זה אתה מטיל ספק בבקורת שלי,    אומר

  במידה ויש ל+ מידע אחר אתה צרי+ , ס"   אינה חייבת כספי� לביה
  זה לא רציני " אמרו לי" "שמעתי"   להציג מסמכי� ולא אמירות 

  .   ואי� לי אפשרות כמבקר להתייחס לכ+
  

  .ת הפרטיכלי� אושרו בכפו& להערו–החלטה 
  

  דווח ראש המועצה �  2לסעי& 

  הודעות מזכיר המועצה

  
   את� מוזמני� להרמת כוסית לקראת פסח במועדו� דגנית ביו��  עדנה זטלאוי

  .11:45 בשעה 11.4.06   
  .בסו  הישיבה נחלק אותו,    הכנו לכ� שי קט�

  
   כספי� שוני� שמגיעי� לנו תקועי� במשרדי� ועתה לאחר הבחירות   �   אלי לוי

  חינו+ תחנות , פני�, מדובר בכספי פיתוח.    מקווה שיפשירו אות�
  .   אוטובוסי� ממתכת      

  כי ,  העביר תשובתו14/3ת רענ� דינור הבטיח וביו� "ל התמ"   מנכ              
  ת ינהלו את האזור וכבר נקבעה פגישה ע� האחראי "   משרד התמ

  .   לנושא לקידו� אזור התעסוקה
  

  קונסיסט עזרה לנו בגיבוש '  העלינו אתר אינטרנט חדש שחב�  הלה פסלר
  .   התבנית

  .   ועדת היגוי התכנסה ובנתה מודל הכולל את המוסדות והגופי� בלהבי�
  .יש בו פעילות רבה,    האתר בהרצה

  .את� מוזמני� להיכנס ולהתרש�.   לאתר יש אפשרות של התרחבות
  

  .ביניה� ערר לארנונה,  לועדותר" מה בנושא מינוי של יו�  יוס  אליעז
  

  ד ד� מלכיאלי לשמש " המועצה אישרה את תושב להבי� עו–החלטה 
  .ר ועדת ערר לארנונה"                 כיו

  
  . א"ג� מד.  המשטרה בוחנת בניית תחנת רהט באיזור�   אלי לוי



  

  

  

  

  
  

     אתמול התקיימה פגישה ע� המטה הארצי ג� בנושא כביש
   לכוו� חוות פיליפ 6פתיחת כביש , טראבי�התיישבות ה, 31   

  .   וכתוצאה מכ+ עומס תנועה מהנגב המערבי
  .'06הכביש יפתח ביוני ,    ג  בינוי מכי� את ניירותיו

  .צ ביקר ש� ושיבח את מנהל הפרויקט"ל מע"   מנכ
  

  . צרי+ לבצע מעקב על התקדמות הכביש�  יעקב שנחה
  

  תאנה והכניסה ' קבלני� לפתוח שד אתמול התקיי� כא� סיור �   אלי לוי
  , מדשאות שיחי�, התכנו� כולל שבילי הליכה ואופניי�,    המזרחית
  . פרגולות ספסלי� ותאורה,    צמחיה

  .  צידיה של השדרה2 �מדובר ב.  קבלני�12 �   השתתפו כ
   24/4/06 �  מהנדסת המועצה תהיה שותפה לאור+ .  המועד להגשה

  .מ"ת וניהול מו   תהלי+ פתיחת ההצעו
  ל להמש+ החורש במדרו� בי�" עצי� בקק3000 �   יש עוד תרומה ל

  .תאנה' הותיקה לשד'    השכ
  

  . מבקש שיחליפו המפקח מטע� רמו� מהנדסי��  אריה הכט
  

   מליו� 2+  מליו� 2בתשלומי� של  ,  מליו� 8 סגרנו ע� האוצר �   אלי לוי
  בלה הרשאה לצאת לעבודה מבני תעשיה לא ק.  מליו� באוגוסט4 �   ו

  .   מאת המינהל מקווה שתו+ חודש וחצי יופשר התקציב
  

   מבקש להוציא מכתב לתושבי� שזה מה הול+ לקרות ולהסביר לה� �  יעקב שנחה
  .   מדוע נוצר העיכוב

  
  ולהזמי� את " שבתרבות" מציע לקיי� מפגש פתוח לציבור בנוסח �  יוס  אליעז

  .ידע   מהנדסת המועצה למסור מ
  .בפרט לאחר שהמתינו זמ� כה רב,    מדוע שהציבור לא ירגיש שות  לעני�

  
  זה , לכל מקטע קט� כגדול,  זה מאד פופולרי וטוב לשת  את התושבי��   אלי לוי

  .   לא יכול לעבוד בשו� מקו�
     לש� כ+ יש נציגי ציבור והמועצה מעסיקה אנשי� בתחומי� מקצועיי� 

  לות אשר מקבלות פתרונות מקצועיי� הכל פתוח    בכל פרויקט יש מגב
  .   לציבור לעיונו

  , סוגי� מעטי� מאד המתאימי� לתנאי� כא�: פרחי עונה:    לדוגמא
  .   בהשוואה לצפו� האר(

  
  אנשי� .  המקצועיי� חלק� מתגוררי� בו וחלק� אורחי��  יוס  אליעז

  .   חיי� כא� וה� צריכי� לסבול את זה
  

  .ר+ על ההתקדמות בפיתוח מב�  יוסי ניס�
  .   מתי יסיימו את העבודות בתאנה ועלות�

  
   חודשי עבודה בגלל תזרי� 11 מרגע קבלת צו התחלת עבודה �   אלי לוי

  .   המזומני� הלא ברור
  . חודשי�7העבודה אמורה להסתיי� תו+ ,    א� התזרי� יגיע בזמ�

  
  . ע� התוספת יש בעייה ע� אחזקת הגינו� כיצד נתמודד�  יוסי ניס�

  
  .המהנדסת ומזכירת המועצה תשבנה על הכנת מכרז,  אחרי החג�   אלי לוי

  ,    התקיימה ישיבה בנושא השווק של המניפה והדיור מוג� לשעבר
  . מטרת השתתפותנו לקידו� הנושא,    למניפה יש אישור שקיבל תוק 



  

  

  

  

  
  

  המגמה היו� הוצאת מגרשי� בשיטת .    לא הגענו להסכמות ע� המינהל
     מכרז ויש לנו ויכוח ע� המינהל לא� הול+ הפער בי� מחיר מינימו� 

  .   למקסימו�
  אתמול היתה   , למרות שיש לה הרשאת תכנו�,    לנושא החברה המפתחת

  .   צריכה להימש+ הישיבה ובוטלה ואי� לנו כרגע מועד חדש
  המפתחת על רשימת    '    אחד העיכובי� הוא שאיננו יושבי� ע� החב

  .   המתכנני� לבצוע התוכניות המפורטות
  יש לנו פתרו� .  השני� הבאות5 �   המינהל לוח( אותנו על תכנית שווק ל

  המינהל דורש עוד משבצת ) מניפה ודיור מוג� לשעבר (2007 � ו2006 �   ל
  טר� הסכמנו על כ+ משו� שנושא . ני� נוספות ש3 � מגרשי� ל300   של 

  .   התפתחות יש לו השלכות של השירותי� השוני� הניתני� לציבור
  ל ומשרד הבטחו� הגיעו אלינו במטרה לאתר מגרשי� "   צוות קציני� מצה

  המינהל אינו מוכ� לתת לה� שכונות ,    ותכנית המניפה נראתה לה�
  .    בלהבי�

�ינהל התרצה שאולי בנקודה מסויימת יסכי� לכל המ"   לבסו  סמנכ   
  . מגרשי� במניפה20 – 30   

  כ+ שאי� בעייה של ,  חודשי� אכלוס7 �   לגבי קבוצה זו מדובר על כשנה ו
  הדייר ימסור   , וא� אנו דני� באכיפה מצאנו לכ+ פתרו�.    אכיפת זמ� בנייה

  .   ערבות לועדה בתוק  לתקופת התכנו� והבניה
  

  . ועדות התכנו� אינ� ועדות שמחזיקות כספי��    אליעזיוס
  

   המינהל נת� קד� מימו� לפרויקט שלא הספיק ויש לו אינטרס לקד� �  אריה הכט
  .כדי להזרי� כספי� פנימה,    תכניות חדשות לש� כ+

  
  .מציע לדו� ולקבל המלצת מועצה,  לגבי מבני תעשיה�  יוס  אליעז

  
  .וכנה להיכנס לכא� למרות שהיא זכיינית המינהל חברת בר� אינה מ�   אלי לוי

  .   וזוהי תשובת הנהלת החברה
  

  י בקשת החבר אליעז" עפ–רחוב המוביל למועדו� חברי�  �  3לסעי  

  
  .הרבה ארועי� מתקיימי� במועדו�,  זהו רחוב נורא חשוב�  יוס  אליעז

  
  ".ארז"   צרי+ לתת לו ש� חשבתי על 
  , לטעת עצי� לנוחיות הולכי הרגל,    חשוב לפתח את הכביש הזה

  .   ניסיתי לשד+ בי� המועצה למועדו� א+ לא קבלתי כל תגובה
  

  . יש לנו במועצה נציג מועדו� חברי��  יעקב שנחה
  

  , מתוכנ� ש� מגרש מקורה,  במסגרת הפתוח הכולל נרחיב את החניות�   אלי לוי
  .אחרי שיעוצב הבינוי הסופי ניטע ש�,   משטח גלגיליות

  

  י בקשת החבר אליעז" עפ–הקמת מועצה לנוי  �  4לסעי& 
  

  אני מניח שהוא מצויי� א+ אנו נחיה .  יש לנו מהנדס נו  שאינו חי כא��  יוס  אליעז
  כדאי שמישהו נוס  ישתת  בהחלטות ואני חושב ,    ע� התכנו� שלו

  תאנה '    שתושבי� ירגישו שה� נוטלי� חלק בשיתופ� ושלא יהיו בשד
  .בני� במקו� דקלי�   א
  



  

  

  

  

  
  
  

  , הועדה לאיכות הסביבה לחצה, תאנה'  כשתכננו את איי התנועה בשד�   אלי לוי
  .    לשתילת צמחי� שלא יצרכו מי� המתאימי� לאקלי� המקומי

     ג� הריצו  שנעשה ש� נעשה בשיתו  הועדה לאיכות הסביבה ג� כדי 
  דה תתכנס יחד ע� אי� כל בעייה שהוע.    לחסו+ בגינו� וג� בהשקייה

  .אני קורא ל+ להצטר  לועדה הזו,    האדריכל
  

  . איחוד ע� ועדת בריאות�  לורה לבנה
  

  . תצטרפי לועדת איכות הסביבה�   אלי לוי
  

  רי�"אישור תב �  5לסעי& 
  

5.1.  
  ? לא אמורי� לאשר לפני בצוע�  לורה לבנה

  
  . אנו מבצעי� זאת במסגרת האחזקה�   אלי לוי

  
  אושר ברוב חברי המועצה  ( 160,000ס "ר לפתוח ככר הכניסה ע" התב–החלטה 

  .                 ובהתנגדותו של החבר יוסי ניס�
5.2 .  
  

  .פיתוח' אושרה והעברת הכספי� לקר� לעב ( 187,212רי� בס+ " סגירת תב–החלטה 
  

  אישור חוקי עזר למועצה �  6לסעי& 

  
  אלו היטלי� שנגבה מיז� . ו� חוקי� אלה לא היו ללהבי� עד הי�   אלי לוי

  .   מפתח או מפיתוח עצמאי שלנו
  ואז מאפשרי� , מוסד, פארק, רחוב:    המינהל גובה על תשתיות על

  .   למינהל לגבות את כל ההיטלי�
  .י הסכומי� שנקבעו בחוק"   מול יז� מרכז הירידי� נוכל להעמיס עפ

  
  ".עצהמו"ל" מעיריה" בחלק מהמקומות לשנות �  לורה לבנה

  
  . בעייה של הטלת מסי� אחורה זה מנוגד למהות של חוקי מס�  יוס  אליעז

  .ג.2   היטל תיעול סעי  
  א� זו טעות .  ימי� לא יושב100   טעות בגביית כס  יש תנאי שלאחר 

  .   הרי שצרי+ להשיב כס  זה
  

  . רשויות4פי� אנו במודל ע� עוד " בשצ�   אלי לוי
  מה שלא נתק� , אליעז לשבת על החוקי�   מבקש מהיוע( המשפטי ו

  .   פה יתקנו לנו במשרד הפני�
  

  . העקרו� שאליעז הציע מקובל ויהיה כלול בהחלטה�  יעקב שנחה
  

  עד אז היוע. המשפטי וחבר המועצה אליעז ,  האישור נדחה לישיבה הבאה–החלטה 
  .     יתקנו את הטעו� תיקו�

  
  מ לזרז "ע, כל החברי� וא� יהיה צור+ אחרי תיקו� החוקי� יופ( ל�   אלי לוי

  .מ לאשר�"   אישור� תתכנס ישיבה שלא מ� המני� ע



  

  

  

  

  
  
  
  

  
  31.12.05ח רבעוני ליו� "דיו� בדו �7לסעי& 

  
  . חלק מהאומדני� התממשו וחלק� לא�  ליליא� אדרי

  .לא תיארתי גביה גבוהה כל כ+. העמקת הגביה:    לדוגמא
  רזרבת שר שהובטחה , ה לא צפויה לא היתה קשה א+ היית2005   שנת 

  .ו" ויצ–הוצאות בחינו+ שלא הוצאנו , 1/6   וקבלנו רק  
  

  . לא ריאליות15 � 17% סטיות מתקציב �  אריה הכט
  

  השנה נושא היה ,  שנה ראשונה שמפעילי� את מפעל השבת המי��  ליליא� אדרי
  .   בהערכה

  
  . את מערבבת בי� השפירי� למושבי��  אריה הכט

  
  . התחלנו בהשבת המי�13/4/05 �    לויאלי

     מדינת ישראל העלתה את מחיר המי� לרשויות מבלי לתת אפשרות 
  .   של שינוי במכירה

  
  צרי+ לקחת זאת לתשומת לבנו כיצד נערי+ בצורה ,  אריה צודק�  יעקב שנחה

  .   מדוייקת יותר
  

  שו� שהוטל  שני� את משק המי� כמשק סגור מ3 אנו מנהלי� כבר �   אלי לוי
  י פינס בהיותו שר "   על הרשויות להיכנס לתאגיד למרות שהובטח ע

  .לתק� את החובה לגבי רשויות המנהלות נכו� את המערכת,    הפני�
  .   עלינו לקבל החזר בגי� החזרה ובגי� תשתיות מהתאגיד

  אנו ממתיני�       ,  יש כא� גניבות מי�6 � 7%   הפחת שלנו גבוה מאוד של 
  .     למכרז של החברה למשק וכלכלה להתקנת מדי מי� לקריאה מרחוק 

  .   שממתי� לאישור שר הפני�
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  

 
  

   
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  



  

  

  

  

  
  
  

  ו" תשסח  בסיו� "י                
   2006      ביוני  14                

  
  
  
  
  

        תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�
        
        06/06/06/06/04/04/04/044444/ מיו�  מיו�  מיו�  מיו� 06/06/06/064444/לפרטיכל ישיבת מועצה לפרטיכל ישיבת מועצה לפרטיכל ישיבת מועצה לפרטיכל ישיבת מועצה 

        
  
  
  

   דווח ראש המועצה– לסדר היו� 2בסעי� ,  לפרטיכל2בעמוד 
  :עדנה זטלאוי, בהודעות מזכיר המועצה

  
 �  "הכנו לכ� שני בקבוקי יי�"צרי$ לבוא , "הכנו לכ� שי קט�"במקו

  
  
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה              
  
  
  
  
 )13/06/06  מיו�5/06אושר בישיבה (

 


