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�צה הצה הצה הצה ה  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע  פרטיכל ישיבת המוע                                                                                            ���        2007200720072007 במני� לשנת  במני� לשנת  במני� לשנת  במני� לשנת 4444    
      000020:320:320:320:3 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 7.5.077.5.077.5.077.5.07שהתקיימה ביו  שהתקיימה ביו  שהתקיימה ביו  שהתקיימה ביו                                                                                                                          

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

  
  ר המועצהחב �  מר יוס& ניס�    : חסר  

 

 ת משפטי יועצת�  ציו��ד שירה לב"עו   :נוכחי   
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב      
  ר ראש המועצה עוז�    מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה�    ליליא� אדרי' גב      
   מנהלת הלשכה�    אורי לובל' גב      
  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 
� מ3/07פרטיכל ישיבה . 1.1           5/3/07.  
�פרטיכל ישיבה שלא מ� המני� מ. 1.2           5/3/07.  

        
        ....ראש המועצהראש המועצהראש המועצהראש המועצהדווח דווח דווח דווח . . . . 2222

  
        ....י דרישת משרד הפני י דרישת משרד הפני י דרישת משרד הפני י דרישת משרד הפני """"אישור חוקי עזר לאחר תיקוני  עפאישור חוקי עזר לאחר תיקוני  עפאישור חוקי עזר לאחר תיקוני  עפאישור חוקי עזר לאחר תיקוני  עפ. . . . 3333
�ז " התשס)תיעול(חוק עזר ללהבי  . 3.1           2007  
�ז " התשס)היטל ביוב(חוק עזר ללהבי  . 3.2     2007  
�ז " התשס)סלילת רחובות(חוק עזר ללהבי  . 3.3     2007  

        
        ....אישור נוהל תמיכותאישור נוהל תמיכותאישור נוהל תמיכותאישור נוהל תמיכות. . . . 4444
                

        רי רי רי רי """"אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב. . . . 5555                        
  ., מליו� 3 כביש גישה לרכבת .5.1          
  ח" אלש150ס "שיפו- חדרי מינהלה ושרותי  בביה. 5.2          
  .פיתוח' במימו� הקר� לעב        

  ש במימו� " אל60תקרה אקוסטית במועדו� נוער . 5.3                         
  .                                        מפעל הפיס
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  במימו� הקר� , ח" אלש60 –ס "חזוק אבני ציפוי המתנ. 5.4           

  .פיתוח' לעב
  השאלה לתמיד של תצוגה ארכיאולוגית מרשות . 5.5          
  .ח במימו� הקר� לעבודות פיתוח" אלש30 –          העתיקות       

  
        חות רבעוניי חות רבעוניי חות רבעוניי חות רבעוניי """"דיו� בדודיו� בדודיו� בדודיו� בדו. . . . 6666                        
  .30.9.06ח ליו  "דו. 6.1          
  .31.12.06ח ליו  "דו. 6.2          
  .31.3.07ח ליו  "דו. 6.3          

  
  . תשובות לשאילתות....7777      

  
  

�    1111לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        אישור פרטיכלי אישור פרטיכלי אישור פרטיכלי אישור פרטיכלי     
  

�החלטההחלטההחלטההחלטה 1.11.11.11.1���        .... פרטיכל המועצה אושר פה אחד פרטיכל המועצה אושר פה אחד פרטיכל המועצה אושר פה אחד פרטיכל המועצה אושר פה אחד

1.21.21.21.2         
  .בי� אדר לניס�נמנע ומתנגד הוחלפו  בהצבעה �  נפתלי אדר

  
        ....נפתלי אדרנפתלי אדרנפתלי אדרנפתלי אדר' ' ' '  הפרטיכל אושר לאחר ההערה של הח הפרטיכל אושר לאחר ההערה של הח הפרטיכל אושר לאחר ההערה של הח הפרטיכל אושר לאחר ההערה של הח––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

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

  
  רוב תושבי  הישוב לכל מי ש  וב, בטוחני ג  בשמכ ,   מבקש להודות�   אלי לוי
  , שואה וחללי מערכות, סייע ועבד להצלחת  של טקסי הזכרו�, שתר        
  . ערב יו  העצמאות ולמחרת       

  .   השנה חווינו חוויה בלתי רגילה בטקסי  אלה
  ז"מתנדבי המשא,  דולב ויוס& אליעז   מבקש לציי� במיוחד את שאול

  !ישר כח,    בטקסי 
  

  . א  מזכירי  זאת הייתי שמח א  חברי  נוספי  היו מצטרפי �  שאול דולב
  

  .י השר"הנושא  מאושר ע. 18:00 בשעה 12/6/07 פתיחת תחנת הרכבת �   אלי לוי
  הרכבת  רגילה לקיי  אירועי .   קצת הפקענו מידי הרכבת את הפתיחה

  .  בטקס מדוד וקצר מאוד הכולל אלמנטי  טקסיי 10:00לה בשעה   כא
    משו  שאנו רואי  זאת כציו� דר2 בפיתוח הנגב ולא רק ללהבי  בחרנו 

  .  לקיי  הפנינג רב משתתפי 
  

    בשיחות ע  הנהלת הרכבת ובעוד יומיי  יש לי כא� פגישה ע  מנהל הקו
  אני מנסה לגרו  לכ2. 15/6�  בכוונת  להפעיל את התחנה מיו  שבת ה

�  שהפתיחה תהיה בשבת של ה 9/6/07.  
  

  .  כנראה שג  ראש הממשלה יהיה כא�
  

  השר אביגדור ליברמ� שבזמנו כשאושרה לנו התחנה כיה� כשר את   הזמנתי ג  
  .  התחבורה

  
  ? באמת נחוצה לנו נוכחותו של ראש הממשלה�  לורה לבנה

  
   נוכחות ראש הממשלה לא תכביד על א רק  הארוע יהיה המוני ו�   אלי לוי
  .ההפנינג      
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   היו  בערב הבקרה של המינהל �  כביש הגישה לרכבת 
  רוצה להאמי� שעד סו& השבוע .   אישרה את כביש הגישה

  .  נראה את הכלי  מתחילי  לעבוד בשטח
  

  ל כספי  של המינהל יקבל את הפרוטוקול לחתימתו ומקווה"  מחר סמנכ   
  .קבל צו התחלת עבודה ממנו  שהקבל� י

  
  זה סגור רק לא יודעי  מי יבצע,  ערד–  קו אוטובוסי  רכבת להבי  

  .  אותו
  

  יחד ע  , ל משרד החינו2 התקיי  ביו  חמישי בשבוע שעבר"  ביקור מנכ
  .  צוותו מירושלי  והנהלת המחוז

  
  הביא לנו נתוני , השר התרש  מאוד,   היה ביקור מאוד טוב

   שמעמידי  אותנו במקו  ראשו� באר- בהרבה תיקו  וסטטיסט
  .  מדדי 

  
    הדגש שאני העליתי הינו  העיוות בשעות פר תלמיד בסוציויואקונומי

  . שעות שבועיות100 מתקיי  הפרש של מעל 8 � ל10בי� רמה .   גבוה
  הוא ,   השר ביקש לבדוק את הנקודה ואני מקווה לתשומת לב 

  ת צוותי הוראה מתו2 חשיבות לחזק   העלה את הנושא של העסק
  .  את המנהלי 

  
   העליתי בפניכ  את הבעייתיות של כמויות–  אישור התקשרות ע  אלקו 

  קראנו לאלקו והגענו עימ .   מי  קטנות ועלויות אנרגיה וחומרי  גבוהות
  לחודש ואני מקווה שבעתיד יגדלו כמויות , 10,000  להבנות בתוספת של 

  .  המי 
  בשינויי  של  אנו הולכי  לקראת . ל אלקו לא כל כ2 הסכי "  מנכ

  .עלויות האנרגיה חסכוניות יותר בשעות שהשקייה  
  

  יש כא� איזשהו סנכרו� בי�)  מהנדס התשתיות( ג  אני דברתי ע  לב �  יעקב שנחה
  .                     המשאבות ואני רוצה להיות שות& לנושא

  
  עקב תביעה של קיר  , 30,000 �גדלו השנה ב בטוחי המועצה �   אלי לוי

  .ס שנטה עקב הגשמי "  בטו� בביה
  

  ? הפרמיה הזו מתוקצבת�  אריה הכט
  

  .לא נית� להותיר את המועצה ללא ביטוחי .  לא א2 צרי2 למצוא פתרו��   אלי לוי
  

  הישוב הזה מקסי  אבל ,  מי שבנה את הקיר צרי2 להיות אחראי לכ2�  יוס& אליעז
  ג  רמו� שעבד כא� לא עשה . קירות, מדרכות, י  כא� כבישי   שוקע

  .  את עבודתו נאמנה
  

   ילדי  בגני הטרו  חובה לשנת180 � לפי נתוני האוטומציה אנו צפויי  ל�   אלי לוי
   זהו מספר35 � ילד כש120 �עד היו  נרשמו כ.   הלימודי  הבאה     
  .   המקסימו  בג�     

  .2 לאישור ג� חמישי  הגשנו בקשה למשרד החינו
  

   שנתוני  גילאי טרו  חובה 2 � המספר מורכב מ, זה קצת מוטעה�  לורה לבנה
  כ רוב הטרו  חובה עולי  לגני המועצה "בד, טרו  חובה�  וטרו 

  .טרו  לא יגיעו אלא לגני  הפרטיי �  ואילו רוב רוב  של הטרו 
  .ה�  נית� להתקשר לכל המשפחות הרשומות ולבדוק את כוונותי



  

  

4
 21 

ינו

אר 

200

4  

  

  
  
  

  
  . א  היית ממתינה לסו& הדווח היית שומעת את זה ממני�   אלי לוי
    אני מציע ל2 להעלות זאת במחלקת החינו2 בביקוריי2 במשרדי    
  .  המועצה    

  
  של' פיצול כיתות ג, כפי שעשינו אשתקד,   בשנה הבאה אנו מתכנני     

  זהו ג  , הי אות  פרמטרי  שבצענו השנ"עפ, של השנה הבאה'   היו ד     
  .  נושא שהעליתי בפני השר

  
  חניו� החיילי  ועד החלמוניות הול2 לעבור שינוי באמצעות –  פיתוח 

    תרומות מאוהדי ישראל מגרמניה בתיווכה של השגרירות הנוצרית
  .  פרויקט של הקר� הקיימת לישראל

  
  יונח משטח, תוק  הצללה מעל המתק�.   פארק הצפורי  יוצא לשדרוג

  .י ובקטע השני של הפרגולה יוספו מתקני  לגיל הר2  גומ
  .   חנה עובדת על כ2 וג  על פתוח מגרש שעשועי  בברק�

  
  .המכולה והשופל הגיעו לשטח, המניפה' זהו קבל� שזכה בשכ,   אבו קוש

  
   אמורי  להסתיי  עבודות הנטיעות בי� 4/6/07 לקראת –תאנה '   שד

  .  ככר ויצמ� לככר המניפה
  

   50% משלחת מאשל הנשיא 1 – 8/7/07  בי� התאריכי –חות נוער   משל
   נערי  ונערות ובראש המשלחת תעמוד חוה 12 ,מתלמידי להבי  ללאוכה  
  .סטרול  

  
  . מבוגרי  להמלי�2 � צופי  ו13, 8/7/07 – 21/7/07      

  
   שלנו 3 � וזו תהיה ה10/07  משלחת שיוצאת לדרזד� לקראת סו&     
  .  ברציפות    

  
  איני מגיע ממשפחה שחוותה,   אני רוצה לומר כא� משהו אישי

  בני הנוער שלנו שנוסעי  לש  .  אול  הנושא טבוע בדמי,  שואה
  זהו ,   ומבקרי  ומביאי  את הנושא הזה שלא נשכח לנוער הגרמני

  .  מעשה חשוב מאוד לאנושות
  

  צאת  במסגרת ערי  אחיות יש לנו כוונה ליצור קשר ע  לאוכה הנמ
  .  במזרח גרמניה ליד לייפציג

  
    אני ויעקב מתוכנני  לנסוע לקראת מועד סיו  המשלחת הראשונה

  . ולהישאר מספר ימי  לאחר הגעת משלחת הצופי 6/7/07  
  

   ודאי ראית  את שלט החוצות המבשר על חודש   –חודש בריאות 
  .הבריאות ושותפי  לו לורה לבנה ואורי לובל

  
  תודות לאורי , כא� רשימה גדולה של אירועי  שהצלחנו לרכז יש �  לורה לבנה

  מקווה שהמשתתפי  יגיעו לפחות לפעילות אחת . ס"  ולאוסנת במתנ
  יש פעילויות שצרי2 . ס"  מהפעילויות הרשומות במידעו� של המתנ

  .  להירש  אליה� מראש
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  י דרישת משרד הפני י דרישת משרד הפני י דרישת משרד הפני י דרישת משרד הפני """"אישור חוקי עזר לאחר תיקוני  עפאישור חוקי עזר לאחר תיקוני  עפאישור חוקי עזר לאחר תיקוני  עפאישור חוקי עזר לאחר תיקוני  עפ �  3333לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& 
  

  .י משרד הפני " החישוב הכספי מאושר ע�   אלי לוי
  .  התיקוני  שהוכנסו הינ  במעטפת המשפטית    
    מאחר ועבר זמ� רב מאז אישור המועצה דרש משרד הפני      

  .  אישור נוס&
  

  ? מה קשור התיעול והביוב לגודל הבית�  יוס& אליעז
  
  מי שהשטח שלו ,  בניני  משותפי , ל2 לנושא אחר,  יש הגיו� בכ2�  ד שירה"עו

  .  גדול יותר נושא בחלק גדול יותר
  

        חוקי חוקי חוקי חוקי יוס& אליעז את יוס& אליעז את יוס& אליעז את יוס& אליעז את ' ' ' ' ות ובהימנעות החות ובהימנעות החות ובהימנעות החות ובהימנעות החמליאת המועצה אישרה ברוב קולמליאת המועצה אישרה ברוב קולמליאת המועצה אישרה ברוב קולמליאת המועצה אישרה ברוב קול: : : : החלטותהחלטותהחלטותהחלטות
�ז ז ז ז """" התשס התשס התשס התשס))))תיעולתיעולתיעולתיעול((((חוק עזר ללהבי  חוק עזר ללהבי  חוק עזר ללהבי  חוק עזר ללהבי   ::::העזר הבאי העזר הבאי העזר הבאי העזר הבאי ���    2007200720072007        

�ז ז ז ז """" התשס התשס התשס התשס))))היטל ביובהיטל ביובהיטל ביובהיטל ביוב((((        חוק עזר ללהבי          חוק עזר ללהבי          חוק עזר ללהבי          חוק עזר ללהבי                              ���    2007200720072007        
�ז ז ז ז """" התשס התשס התשס התשס))))סלילת רחובותסלילת רחובותסלילת רחובותסלילת רחובות((((                  חוק עזר ללהבי                    חוק עזר ללהבי                    חוק עזר ללהבי                    חוק עזר ללהבי  ���    2007200720072007        

        
  אישור נוהל תמיכותאישור נוהל תמיכותאישור נוהל תמיכותאישור נוהל תמיכות � 4444לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& 

  
  .ל" משרד הפני  הכי� נוהל חדש לתמיכות כפי שפרס  זאת בחוזר מנכ�  עדנה זטלאוי

  -יוע: ועדת התמיכות מאויישת על ידי פקידות המועצה, י נוהל זה"  עפ     
  על הועדה להכי� נוהל עבודה מובח� משלה. מזכיר וגזבר,   משפטי     
  רק לאחר אישורכ  נוכל לפרס  את.   ולהעלותו לאישור המועצה     
  .  התבחיני  וקול קורא להגשת הבקשות     
  

  . סני& מקומי במקו  המילה שבט המיוחסת לתנועת הצופי �  יוס& אליעז
  

  וגו עושי  מאמ- גדול להרחיב את השורות אלי אטדגי ואיריס סר�   אלי לוי
  .  בתנועה   

  
  16�   נערי  ונערות שיוצאי  לשנת שירות זהו מספר יחסי שאי� לו17

  .יש מה לבר2 ולהתבר2 בנוער שכזה.   תקדי  בכל האר-
  

  א ,   מה שאופיר הציע ושוחחתי על כ2 ע  אלי אטדגי אב השבט
   בהחלט המועצה תשקול תקציב ,  בפעילות היומיומית  יגדל מספר הילדי 

  .  גדול יותר
  

  .נראה לי מיותר,  נושאי  מוגדרי 2 � ועדת תמיכות ל�  יוס& אליעז
  

  י המועצה " אני רוצה לבדוק זאת ע  משרד הפני  באמצעות תקצוב ע�   אלי לוי
  .ס"  או המתנ

  
  על, צ"חהבשעות א'  נית� לקבוע מדיניות ויסות לגבי אירוח חוגי  בימי ג�  לורה לבנה

  .  מנת לאפשר מספר רב יותר של ילדי  שיגיעו לפעילות הצופי      
  

  .מ� הראוי שחברי הועדה יראו את הנוהל,  כשמכיני  נוהל לועדה�  יעקב שנחה
  

  . בתחילת דברי הודעתי כי את הועדה מאיישי  פקידי המועצה�  עדנה זטלאוי
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  , ובא לידיעתנול שלא ה" הנוהל נסמ2 על חוזר מנכ�  יוס& אליעז
  .  אני מציע לדחות את הדיו�

  
  ד שירה הא  בעקבות דחיית הדיו� ולפיכ2 דחיית הענקת "אלי לוי שואל את עו(

  התמיכות בכחודש וחצי נית� להעניק מקדמה על חשבו� לצופי  שמכיני  ומתארגני  
  ).כעת לקראת פעילות הקי- הכוללת את המחנה

  
  יכות בישיבה הבאה אני לוקח על עצמי ללא עד לאישור נוהל התמ�   אלי לוי

  .2007ח פעילות " ע20,000  אישורכ  להעביר לצופי  מקדמה על ס2      
  

�    5555לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& ���        רי רי רי רי """"אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב    
        

�    5.15.15.15.1סעי& סעי& סעי& סעי& ���        ....,,,, מליו�  מליו�  מליו�  מליו� 3333ס ס ס ס """" כביש גישה לרכבת ע כביש גישה לרכבת ע כביש גישה לרכבת ע כביש גישה לרכבת ע
  

  המימו� . מ"ח מבלי לקחת בחשבו� בצ" מליו� ש4.5 � אומד� הכביש כ�   אלי לוי
  , נתיבי 4 מסלולי  2: תאנה הכולל' ברמה של שד, זה  שהשגנו לכביש ה
  על , שביל אופני , תאורה לאור2 הכביש,  מדרכות2,   אי תנועה באמצע

  .  כל זה מתווס& גינו�
  

  , מליו� 1.5מרכבת ישראל ,  מליו� 1.5  במימו� של הכביש הצלחנו לגייס 
  .שיהמהמינהל באמצעות מבני תע,  מליו� 1.5 �  ממשרד התחבורה ו

  .  בצוע הכביש באמצעות מבני תעשיה והמינהל מממ� החלק שלו
  

  ,  מליו� שמהווי  את כספי הרכבת ומשרד התחבורה3 �  אנו מאשרי  את ה
  .הכס& של הרכבת עובר למשרד התחבורה. למעט המינהל  

    המינהל באמצעות מבני תעשיה ובאישור בקורת המינהל אמצו את מכרז 
  . הקבל� שעובד בתחנת הרכבת  הרכבת ולוקחי  את

  
  שנקבל ממשרד התחבורה יהיו בתמורה לחשבוניות,  מליו� 3 �  את ה

  .   שנקבל ממבני תעשיה
    

  הבקרה של המינהל , י מפקח המינהל"יבוצע ע,   הפקוח על ביצוע הכביש
  .  ומהנדסת המועצה

  
  ני כבר הוצאנו מהמינהל באמצעות מב, , מליו� 0.5 �כ,   למעשה בתכנו�

  .  תעשיה
  

  , ד משפטית וג  דברתי ע  הממונה"  אני אומר לכ  זאת כי בקשתי חוו
  .  סגנו וקצינת המחוז

  ד"לכ� בקשתי חוו,   כשכס& נכנס למועצה צרי2 להוציאו באמצעות מכרז
  ובקשתי לדעת כיצד,   מהיוע- המשפטי וג  נפגשתי ע  אבי הלר והממונה

  .  רושמי  זאת בספרי 
  

  לכ2 אני מצר& את, , מליו� 3י מביא למליאה אישור סכמנו שאנ
  הקריא את מכתב פנייתו ליוע-(ד משפטית  ומכתב שלי "חו,   הפרוטוקול      
  ).ד דעתו של האחרו�"  המשפטי וחוו     

  .  הממונה יאשר לנו את העברת הכס& ללא מכרז למבני תעשיה
  

  ות במימו� ממשלה ואיני רואההכביש צרי2 להי,  אני לא הייתי נכנס לזה�  יוס& אליעז
  נראה לי שזו תסבוכת מיותרת שכרשות.   נושא חסינות2 מפני התייקרויות     
  .  מסודרת איננו צריכי  להכנס לזה     
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  .  איני רוצה שלקוחות רכבת יעברו לי דר2 שכונות המגורי �   אלי לוי
  .  הכביש הזה הינו אופציית פתוח מדהימה עבור להבי 

  
  ח שישרת את " מלש3ס "ר כביש גישה לרכבת ע"ד אישור תב  מי בע

  .  תושבי המניפה
  

  .נפתלי אדר יצא מהישיבה בזמ� כלשהו: הערה
  

�החלטה החלטה החלטה החלטה ���        לבניית כבישלבניית כבישלבניית כבישלבניית כביש, , , ,  מליו�  מליו�  מליו�  מליו� 3333ר על ס2 ר על ס2 ר על ס2 ר על ס2 """"פה אחד אישרה מליאת המועצה את התבפה אחד אישרה מליאת המועצה את התבפה אחד אישרה מליאת המועצה את התבפה אחד אישרה מליאת המועצה את התב        
        גישה לרכבת שישרת את תושבי המניפה במימו� רכבת ישראל ומשרדגישה לרכבת שישרת את תושבי המניפה במימו� רכבת ישראל ומשרדגישה לרכבת שישרת את תושבי המניפה במימו� רכבת ישראל ומשרדגישה לרכבת שישרת את תושבי המניפה במימו� רכבת ישראל ומשרד                        
        ....התחבורההתחבורההתחבורההתחבורה                        
        

  . התשלו  הוא בעקבות התקדמות בעבודה�  יעקב שנחה
  

  . הכס& מגיע כנגד חשבוניות�   אלי לוי
  

         והשירותי  בבית הספר והשירותי  בבית הספר והשירותי  בבית הספר והשירותי  בבית הספרהההה שיפו- חדרי המינהל שיפו- חדרי המינהל שיפו- חדרי המינהל שיפו- חדרי המינהל––––    5.25.25.25.2סעי& סעי& סעי& סעי& 
  

  . שנה19ס בני " מבני  בביה2 יש לנו �   אלי לוי
  700ס המונה "  חדר המורי  הנוכחי אינו מספיק למספר המורי  בבי    

  .ג  חדרי המנהלה קטני  מאוד וצפופי .   תלמידי      
  

        ....במימו� הקר� לעבודות פיתוחבמימו� הקר� לעבודות פיתוחבמימו� הקר� לעבודות פיתוחבמימו� הקר� לעבודות פיתוח, , , ,  אל&  אל&  אל&  אל& 150150150150ס ס ס ס """"ר ער ער ער ע"""" פה אחד אישרה מליאת המועצה תב פה אחד אישרה מליאת המועצה תב פה אחד אישרה מליאת המועצה תב פה אחד אישרה מליאת המועצה תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

         תקרה אקוסטית במועדו� נוער תקרה אקוסטית במועדו� נוער תקרה אקוסטית במועדו� נוער תקרה אקוסטית במועדו� נוער––––    5.35.35.35.3סעי& סעי& סעי& סעי& 
  

  . לא רואה טע  להשקיע במקו  שאיננו פעיל�  יוס& אליעז
  

  בכוונתי לאפשר. טיקה הוא איננו פעיל משו  הרעש מחוסר האקוס�   אלי לוי
  להשתמש בו בעקבות בקשת  והוא בהחלט יאפשר+ 55�  למועדו� ה     
    לכולנו מקו  לאירועי      
   

        ר ר ר ר """"יוס& אליעז התביוס& אליעז התביוס& אליעז התביוס& אליעז התב' ' ' '  מליאת המועצה אישרה ברוב קולות ובהימנעות הח מליאת המועצה אישרה ברוב קולות ובהימנעות הח מליאת המועצה אישרה ברוב קולות ובהימנעות הח מליאת המועצה אישרה ברוב קולות ובהימנעות הח––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        במימו� מפעל הפיסבמימו� מפעל הפיסבמימו� מפעל הפיסבמימו� מפעל הפיס, , , ,  אל&  אל&  אל&  אל& 60606060בס2 בס2 בס2 בס2             

  
        סססס"""" חיזוק אבני ציפוי המתנ חיזוק אבני ציפוי המתנ חיזוק אבני ציפוי המתנ חיזוק אבני ציפוי המתנ––––    5.45.45.45.4סעי& סעי& סעי& סעי& 

  
  . מבקש לפנות למפעל הפיס לבקש מה  תוספת�  זיוס& אליע

  
   אני מבטיח שאעשה זאת ואני חייב בשקיפות מלאה להודיעכ  כי חלק�   אלי לוי

    מהקיר בוצע בעקבות חוות דעת ממונה הבטיחות ומהנדס הבינוי לקראת     
  .  יו  הזכרו� שערכנו במקו  לכל הקהילה     
  

�החלטה החלטה החלטה החלטה ���            במימו� הקר� במימו� הקר� במימו� הקר� במימו� הקר� , , , ,  אל&  אל&  אל&  אל& 60606060ר על ס2 ר על ס2 ר על ס2 ר על ס2 """"ת התבת התבת התבת התב פה אחד אישרה מליאת המועצה א פה אחד אישרה מליאת המועצה א פה אחד אישרה מליאת המועצה א פה אחד אישרה מליאת המועצה א
        ....לעבודות פיתוחלעבודות פיתוחלעבודות פיתוחלעבודות פיתוח        
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         השאלה לתמיד של תצוגה ארכיאולוגית השאלה לתמיד של תצוגה ארכיאולוגית השאלה לתמיד של תצוגה ארכיאולוגית השאלה לתמיד של תצוגה ארכיאולוגית––––    5.55.55.55.5סעי& סעי& סעי& סעי& 
  

         מליאת המועצה אישרה ברוב קולות ובהימנעות החברי  שאול דולב ולורה  מליאת המועצה אישרה ברוב קולות ובהימנעות החברי  שאול דולב ולורה  מליאת המועצה אישרה ברוב קולות ובהימנעות החברי  שאול דולב ולורה  מליאת המועצה אישרה ברוב קולות ובהימנעות החברי  שאול דולב ולורה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        במימו� הקר� לעבודות פיתוחבמימו� הקר� לעבודות פיתוחבמימו� הקר� לעבודות פיתוחבמימו� הקר� לעבודות פיתוח, , , ,  אל&  אל&  אל&  אל& 30303030ר בס2 ר בס2 ר בס2 ר בס2 """"לבנה את התבלבנה את התבלבנה את התבלבנה את התב            

            
  

        חות הכספיי חות הכספיי חות הכספיי חות הכספיי """"וווו דיו� בד דיו� בד דיו� בד דיו� בד––––    6666לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& 
  

  . הסתיי  בעוד&2007  לשנת 1�ח הרבעוני ה" הדו�   אלי לוי
  

   היתה מאופיינת בפעילות מאוד ברוכה של אנשי הכספי 2006 שנת �  יעקב שנחה
  .  והיתה  גביה יפה של חובות     

  .  מכירה גבוהה יותר של מי 
    היעדר הכנסה ממינהל המי  א2 במקביל תביעה של מתפרת רמו� 

  .שבוטלה וכ2 נוצר איזו�  
  .  קבלנו תקבולי  גבוהי  יותר בהסעות חינו2

  .  קבלנו סכו  נוס& מרזרבת השר
  לצערי ,   לא קבלנו את הפרס הכספי בגי� ניהול מצטיי� במערכת הכספית

  .  ואני מקווה שהשנה נקבל אותו
     

   236  כל מה שציינתי הביא את המועצה לסיי  את השנה בעוד& של 
  .ח"לש  א

  
  .ח הפרש בי� שנה קודמת לשנה נוכחית לרעה" אלש200 עומס מלוות �  שאול דולב

  
  . שינוי במקדמי  השוני  משו  שאני טיפוס שמרני�  ליליא� אדרי

  .כ שחלקה בתו2 העומס"  ג  הוחל לפרוע הלוואה לביה
  

  . עבר פרק זמ� ארו2 מדי בי� הישיבות מאפריל ועד היו �  יוס& אליעז
  

  . אני מרגיש כמו2 אני חושב שזו טעות ולא אחזור עליה�   אלי לוי
  

         תשובה לשאילתות תשובה לשאילתות תשובה לשאילתות תשובה לשאילתות––––    7777לסעי& לסעי& לסעי& לסעי& 
  

   התכוונתי לענות לשאילתות אול  אנו נוהגי  כמו בכנסת ישראל כשמי�   אלי לוי
  .השאילתות נמחקות,   שמעלה את השאילתות לא נוכח בישיבה     
  

  במעטפה רשמית  בישיבה הקודמת ספרתי לכ  על המכתב שהגיע אלינו 
  .  של מדינת ישראל

  
  שהיה מצור& למכתבו,   מה שלא ציינתי באותה ישיבה זהו פסק הדי�

  .בירושלי ' מסוי  למספר פקס' נשלח מפקס,   של מר אדר
  בירושלי  שיי2 למשרד המדע ללשכת'   בבדיקה שערכנו מספר הפקס

  .באותה תקופה לא היה שר במשרד, ל"  המנכ
  כנראה שכ�, היה לו שות& טוע� שלא  א& שנפתלי אדרעל,   ימי  יגידו

  .  היה וזאת העברנו למשטרה
  ל משרד"  היו  רוצה לבר2 את החבר יוסי ניס� שהחל לעבוד במשרד מנכ

  ).כ2 נודע לי(המדע   .... 
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                        

    


