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  ש המועצהרא    מר אלי לוי :משתתפי!  
  ר המועצהחב    מר שאול דולב      
   חבר המועצה     מר אריה הכט        
   רת המועצהחב    לורה לבנה' גב    
  ר המועצהחב    מר יוס) ניס�      
  ר המועצהחב     יעקב שנחהמר    
  )הגיע במהל* הישיבה (ר המועצהחב    אופיר אליהוא      מר       

  
   חבר המועצה     מר יוס) אליעז  : חסרי!  
  חבר המועצה       מר נפתלי אדר      

 

   משפטי יוע,    ד ששו� יצחק"עו   :י!נוכח  
  מבקר המועצה    מר שמואל לביא      
   מהנדסת המועצה   'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה     מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה     ליליא� אדרי' גב      
   מנהלת הלשכה     אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ    עדנה זטלאוי' גב      
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  יוס) אליעז הודיע כי לא יוכל להשתת).  פותח את ישיבת המועצה    אלי לוי
  .  בישיבה זו     

  
  07/07/07/07/5/5/5/57777/         מ מ מ מ07/07/07/074444/אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה     1111לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 

  
  נמנעתי  "8 עמוד 5.5לורה לבנה כי בסעי) '  קבלנו הערתה של הח   עדנה זטלאוי

  שעדי) אולי למק! תצוגה זור זה בגלל שאני חושבת "  בהצבעה לתב
  ".  במקו! אחר או לחילופי� להוציא את הכספי! על דבר אחר

  
        .... פרטיכל הישיבה אושר ע! הערתה של לורה לבנה פרטיכל הישיבה אושר ע! הערתה של לורה לבנה פרטיכל הישיבה אושר ע! הערתה של לורה לבנה פרטיכל הישיבה אושר ע! הערתה של לורה לבנה––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        
        דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה     2222לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 

        
  מחברימבקש , מלגות, סו) שנת חינו*, הרכבת,  חודש יוני עמוס בארועי!    אלי לוי

  .ת) באירועי!להשתלנסות   המועצה      
  

  דחיה זו מאפשרת .  לפי בקשת ראש הממשלה24/6   תיחנ* ב–רכבת   
  .    לקבלני! בשטח מרחב זמ� נוס) לסיו! עבודותיה!

  '  ביו! ה.24/6   הש לפני או אחרי"העצירה של הרכבת תתבצע או במוצ  
  השבוע ג! האירו את .ור של המסילה לקוהשבוע מבצעי! את החיב  
  . התחנה 
  י� לא קבלנו תשובה באשר יעד, אני חושב שזהו דבר גדול מאוד ללהבי!  
  אתכולל ה מסלול  למשו*047ג! הגשנו בקשה ל ,  לערדלקו האוטובוסי!  
  .תחנת הרכבת  
   יהיה ה מככר ויצמ� ועד ככר הברושי!הובטח שהחלק של התאנ  
  .15/6/07עד , ט נטיעת השיחי!למע, ברובומוכ�   

  
  .השער המזרחיצ לסגור את " ללחו, על מעיש    אריה הכט

  
   שמאלה בכניסה המזרחית אל תו* ל את הפניותצ צריכי! לבט" מע    ויאלי ל

  . והחוצה ממנוהישוב  
  :אלא א! כ� יש לכ* התנגדות,  נושאי! שעולי! לסדר היו!2  
  המניפה' שיו! שכ  
  .ר החלפת גופי תאורה"תב  

        
  את מקומו תפס עובדיה צבי , יו! תפקידו של זוהרעל ס מבקש להודיע    אריה הכט

  .אנו מאחלי! לו הצלחה  
  
   

        ממונה על    ממונה על    ממונה על    ממונה על    """"ליליא� אדרי לליליא� אדרי לליליא� אדרי לליליא� אדרי ל' ' ' ' גבגבגבגב, , , , אישור מינוייה של גזברית המועצהאישור מינוייה של גזברית המועצהאישור מינוייה של גזברית המועצהאישור מינוייה של גזברית המועצה     3333לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 
        ".".".".הגבייההגבייההגבייההגבייה        
        

   אצלנו עד היו! ראש. נהוג ברוב הרשויות שהגזבר הוא ממונה על הגביה    אלי לוי
   הגביה וכעת אנו מבקשי! להסדיר מינוי זה   המועצה היה הממונה על     

  .  ולהעבירו לגזברית המועצה    
  .לאחר הפרסו! ברשומותיהא רק ביטול המינוי שלי   

  
        ....החלפת הממונה על הגביה מראש המועצה לגזברית המועצההחלפת הממונה על הגביה מראש המועצה לגזברית המועצההחלפת הממונה על הגביה מראש המועצה לגזברית המועצההחלפת הממונה על הגביה מראש המועצה לגזברית המועצה    הההה פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד אושר––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
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        .... המקומיות המקומיות המקומיות המקומיותאישור נציגי ציבור לועדות בחינה לקבלת עובדי! ברשויותאישור נציגי ציבור לועדות בחינה לקבלת עובדי! ברשויותאישור נציגי ציבור לועדות בחינה לקבלת עובדי! ברשויותאישור נציגי ציבור לועדות בחינה לקבלת עובדי! ברשויות                4444לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 
        

  צריכי! להעביר חידוש מינויי!, י הוראה שקבלנו ממשרד הפני!"עפ     אלי לוי
   מוטי כה� בא1   ה:  מועמדי!2אני מציע .   לנציגי ציבור בועדות הבחינה     
  י ' יהודה פלצ2   ה,בברו!כיר א ומשאבי אנוש מהנדס ב"מתחו! כ       

  .ושמתחו! משאבי אנג! ומגיע  ל מכתשי! "סמנכ  
  

י לנציגי ציבור י לנציגי ציבור י לנציגי ציבור י לנציגי ציבור """" מליאת המועצה אישרה פה אחד את מוטי כה� ויהודה פלצ מליאת המועצה אישרה פה אחד את מוטי כה� ויהודה פלצ מליאת המועצה אישרה פה אחד את מוטי כה� ויהודה פלצ מליאת המועצה אישרה פה אחד את מוטי כה� ויהודה פלצ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        ....בועדות הבחינה של המועצהבועדות הבחינה של המועצהבועדות הבחינה של המועצהבועדות הבחינה של המועצה

  
        ....אישור נוהל תמיכותאישור נוהל תמיכותאישור נוהל תמיכותאישור נוהל תמיכות                 5555לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 

  
  ,ועדת התמיכות הינה ועדה טכנוקרטיתי הוראות משרד הפני! "עפ     אלי לוי

  גזבר ומזכיר אות� הוראות מאפשרות למועצה, המורכבת מיוע, משפטי       
  להקי! ועדת משנה שתקבל המלצות הועדה המקצועית ותעלה אות�       
  , לאישור המועצה חושבני שא! כ* הדבר אנו נוותר על ועדת המשנה       

  .. ההמלצה עולה למליאההיות ובכל מקרה      
  

        ....ל ידי הועדה המקצועית אושר פה אחדל ידי הועדה המקצועית אושר פה אחדל ידי הועדה המקצועית אושר פה אחדל ידי הועדה המקצועית אושר פה אחדאשר הוגש עאשר הוגש עאשר הוגש עאשר הוגש ע נוהל התמיכות  נוהל התמיכות  נוהל התמיכות  נוהל התמיכות ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

        ....רי!רי!רי!רי!""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב    6666לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 
  

  סימו� כבישי!. 6.1
  

  . יותרהגבוהר זה "ות שלנו בתב מדוע ההשתתפ   יעקב שנחה
  

  . משו! שזה אינו מספיק לנו    אלי לוי
  

        ....ר אושר פה אחדר אושר פה אחדר אושר פה אחדר אושר פה אחד"""" התב התב התב התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

  פעולות לבטיחות בדרכי!. 6.2
  

        ....ר אושר פה אחדר אושר פה אחדר אושר פה אחדר אושר פה אחד"""" התב התב התב התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

  החלפת גופי תאורה בישוב. 6.3
  

  ויש בעייה של מחסור" דהמאס" בשכונה החדשה ברוב! גופי! של     אלי לוי
  .  בחלפי! אלה     

  
        ....וממומ� מהקר� לעבודות פיתוח אושר פה אחדוממומ� מהקר� לעבודות פיתוח אושר פה אחדוממומ� מהקר� לעבודות פיתוח אושר פה אחדוממומ� מהקר� לעבודות פיתוח אושר פה אחד 0  0  0  0 47,00047,00047,00047,000ר על ס* ר על ס* ר על ס* ר על ס* """" התב התב התב התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

  
        שיו! המניפהשיו! המניפהשיו! המניפהשיו! המניפה

  
  .ה כועדת שמותבנושא זה יושבת המליא,  חשוב לי להדגיש    אלי לוי

  ג! מהנדסת המועצה וג! , בעבר העלינו למליאה ועלו רעיונות שוני!  
  בדקו בחנו והעלו הצעות, ל מדרשת שדה בוקר"ועצה וסייע מנכמזכיר המ  

  .  שנדונו בישיבת הנהלה
   .מביאי! בפני חברי המועצה המלצת ההנהלה לאשר את שמות המעיינות  
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  . מציע לשאול את התושבי!   יוסי ניס�
        
  .אריה הכט, שאול דולב, לורה לבנה,  אלי לוי–  בעד : הצבעה
    אי�    נגד    
  יעקב שנחה,  יוסי ניס�–נמנעי!   

  
 ברוב קולות מליאת המועצה ביושבה כועדת שמות החליטה להעניק לרחובות  ברוב קולות מליאת המועצה ביושבה כועדת שמות החליטה להעניק לרחובות  ברוב קולות מליאת המועצה ביושבה כועדת שמות החליטה להעניק לרחובות  ברוב קולות מליאת המועצה ביושבה כועדת שמות החליטה להעניק לרחובות ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....שכונת המניפה שמות מעיינות בנגב בהתא! לדוגמא שהוצגה בפני החברי!שכונת המניפה שמות מעיינות בנגב בהתא! לדוגמא שהוצגה בפני החברי!שכונת המניפה שמות מעיינות בנגב בהתא! לדוגמא שהוצגה בפני החברי!שכונת המניפה שמות מעיינות בנגב בהתא! לדוגמא שהוצגה בפני החברי!
        
  

        ....בות לשאילתותבות לשאילתותבות לשאילתותבות לשאילתותתשותשותשותשו                7777לסעי) לסעי) לסעי) לסעי) 
  

  . אול! לא היה למי לענות, בניגוד למה שניס� כותב, השאילתות עלו לדיו�    אלי לוי
  .אינ� מועלות מחדש, לא נוכחלאחר שמי שבקש� , שאילתותה  
  אני ,  בקשתה של חברת המועצה לורה לבנה לפי,ת הדי�לפני! משור  

  :  איענה לשאילתות
  

        1111שאלה שאלה שאלה שאלה 
וא מסרב לאפשר לחבר מועצה וחבר ועדת כספי! לעיי� מדוע ה ראש המועצהסביר י

 ולא נת� הוראה לגזברית המועצה כפי שהתרחשו בפועלבהוצאות המועצה השונות 
  ? לאוקטובר25 לאפשר לי זאת למרות בקשתי במכתב מה

        1111תשובה תשובה תשובה תשובה 
אני אמנע , פעולות המועצה שקופות ונית� לעיי� במסמכי!כל , מודיע פה והודעתי בעבר

* שימוש לקוני ציני פוגע לקחת מסמ* ולהעביר אותו תו, עצה בכיר ככל שיהיהמחבר המו
  .שהו שיפנה לממונהימשל א! זה לא מוצא ח� בעינו . ומכפיש

  
  ..בקשת* צריכה להיות ברורה ולא עלומה    שמואל לביא

  
   רשאי לסרב למסור מסמ* ,בנסיבות שהוזכרו, ה ראש המועצ   ד ששו�"עו

  .מהמועצה  
  

        2222שאלה שאלה שאלה שאלה 
מדוע פורס! בחוזר שיצא לתושבי! בתחילת שנה זו ומומ� מכספי המועצה כי המועצה 

זו השנה הששית ": המקומית להבי! קיבלה פרס על ניהול כספי תקי� ואני מצטט
ר ועדת הכספי! בישיבת מועצה "י יו" למרות שאי� הדבר נכו� וא) דווח הנושא ע"ברציפות

  ?כחודש לפני הוצאת החוזר
        2222תשובה תשובה תשובה תשובה 

  .שיתיהשנה השאכ�  מזמי� את חברי המועצה לקיר בו תלויי! הפרסי! וזו אני
  

   שאלות א*5כא� מופיעות  . שאילתות בלבד2מותר לחבר מועצה להציג בישיבה אחת 
  .ועצהאני נענה לבקשתה של חברת המלפני! משורת הדי� .  שאילתות4 כלולות 3בשאלה 

  
        3333שאלה שאלה שאלה שאלה 

?  הפיתוח במלואו למרות הבטחת* בעברמדוע אתה מאפשר שיווק שטחי! ללא סיו!
שנכשלה בפיתוח הישוב בעבר להמשי* לבצע את , מדוע אתה מאפשר למבני תעשיה

  ?מי מפקח על טיב בצוע עבודת!? הפיתוח
        3333תשובה תשובה תשובה תשובה 

 הזמ� שג! נגדל ואנו הגענו לשיעורי! גבוהי! מאד והגיעאנו מתקדמי! ע! הפתוח ו
הצלחנו . הרשאת הפתוח והתכנו� במינהל החברה שיש לה י מבני תעשיה זוה.מפתחי!

  .מ לעמוד על הבצוע טוב יותר" מועצה לועדות שונות עלהכניס גורמי
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למרות ההפרעות של* ושל חבר* הצלחנו להעלות את ער* , אני אלי לוי וחברי למועצה
גרדוס העלה זאת ג! ' פרופ, לבית $ 400,000הנכס בלהבי! בעשרות אחוזי! עד מכירה של 

  .נית רדיו מיוחדתבתכ
  

        4444שאלה שאלה שאלה שאלה 
  ?מדוע חלק מהגינות הציבוריות אינ� מושקות כלל

        
        4444תשובה תשובה תשובה תשובה 

יכול להיות שיש תקלה פה וש! וא! כ� אני מצפה מחבר מועצה שרואה מפגע כזה 
  .בכל מקרה הדבר אינו נעשה בכוונה, להודיענו

  
        5555שאלה שאלה שאלה שאלה 

כשלכל קבל� מה התחדש ע! הרעיו� של חלוקת הגינות הציבוריות לקבלני! שוני! 
  ?אחריות על איזור מסויי!

        5555תשובה תשובה תשובה תשובה 
  .לא התחדש שו! דבר ע! הרעיו�

  
  .הישיבה ננעלה

  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה

 


