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  ז"תשס         באלול ' כ                     

  2007    בספטמבר      3                                                                                
 

  1915/ מה       מספרנו                                  
  
  
  

�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 7777    
      000020:320:320:320:3 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 07/07/07/07/08/08/08/0827272727/שהתקיימה ביו  שהתקיימה ביו  שהתקיימה ביו  שהתקיימה ביו                                                                                                                          

    
  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי   
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר       
   חבר המועצה�    מר יוס% אליעז      
  חבר המועצה  �   מר נפתלי אדר      

  צהר המועחב �  מר שאול דולב       
   חבר המועצה�    מר אריה הכט        
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב    
  ר המועצהחב �  מר יוס% ניס�      
   ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר    

 

   משפטי יוע)�  ד פיני רוזנצוייג"עו   :נוכחי   
  מבקר המועצה�   מר שמואל לביא      
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב      
  ס" עוזר ראש המועצה ומנהל המתנ�    בימר עובדיה צ      
   גזברית המועצה�    ליליא� אדרי' גב      
   מנהלת מחלקת חינו*�    בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה" קב�    מר שלומי טל      
   מנהלת הלשכה�    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ�   עדנה זטלאוי' גב      

  
        אישור פרטיכלי אישור פרטיכלי אישור פרטיכלי אישור פרטיכלי . . . . 1111        ::::סדר היו סדר היו סדר היו סדר היו     על     על     על     על 
  .9/7/07 מיו  6/07ישיבה . 1.1                                        
  .24/07/07 מיו  2007/'  ישיבה ד1.2          

  
         היערכות היערכות היערכות היערכות––––דווח ראש המועצה ומנהלי מחלקות דווח ראש המועצה ומנהלי מחלקות דווח ראש המועצה ומנהלי מחלקות דווח ראש המועצה ומנהלי מחלקות . . . . 2222

        ....חחחח""""ל התשסל התשסל התשסל התשס""""   לפתיחת שנה   לפתיחת שנה   לפתיחת שנה   לפתיחת שנה
        
        רי רי רי רי """"אישורי תבאישורי תבאישורי תבאישורי תב. . . . 3333
        
  ר אושר" שיפו) גני ילדי  התב– 222ר "הגדלת תב. 3.1            

  ימו� במח" ש100,000ס " ע6/07'          במליאת המועצה מס
  המועצה מתבקשת לאשר הגדלה         הקר� לעבודות פיתוח  

  במימו� קר� לעבודות / 20,000ס "ע         
  . /120,000ס "ר יעמוד ע"שסכו  התבכ*          פיתוח 

       
   שיפו) חדרי מינהלה ושירותי – 219ר "הגדלת תב. 3.2    

   של  בסכו 4/07ר אושר בישיבה "התב.          בבית ספר
  :במימו� / 307,500         

   /157,000         משרד החינו* 
   /150,000         קר� לעבודות פיתוח 

�ר ב"         המועצה מתבקשת להגדיל את התב 120,000 /   
  ר יעמוד "שסכו  התבכ*          במימו� קר� לעבודות פיתוח 

  . /427,500         על 
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  רימו�'  מעגל תנועה שד– 216' ר חדש מס"פתיחת תב. 3.3    

  :           מרכז מסחרי במימו�
   /390,000          משרד התחבורה 

  . /167,142          קר� לעבודות פיתוח 
  

        ....רי  לפי רשימה מצורפתרי  לפי רשימה מצורפתרי  לפי רשימה מצורפתרי  לפי רשימה מצורפת""""סגירת תבסגירת תבסגירת תבסגירת תב. . . . 4444
        

  . 2007 במני� לשנת 7 �שמח לפתוח את הישיבה ה,  ערב טוב לכול �   אלי לוי
  

        ישור פרטיכלי ישור פרטיכלי ישור פרטיכלי ישור פרטיכלי  א א א א––––    1111לסעי% לסעי% לסעי% לסעי% 
  
1.1. 

        .... אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד אושר פה אחד6666/07/07/07/07 פרטיכל הישיבה  פרטיכל הישיבה  פרטיכל הישיבה  פרטיכל הישיבה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
1.2.  

  .ולא כפי שנרש " בא% ובחימה "�  יוס% אליעז
  

        '''' אושר פה אחד כולל ההערה של הח אושר פה אחד כולל ההערה של הח אושר פה אחד כולל ההערה של הח אושר פה אחד כולל ההערה של הח24242424/07/07/07/07/07/07/07/07 פרטיכל הישיבה מיו   פרטיכל הישיבה מיו   פרטיכל הישיבה מיו   פרטיכל הישיבה מיו  ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        . . . . אליעזאליעזאליעזאליעז

  
�    2222לסעי% לסעי% לסעי% לסעי% ���         דווח דווח דווח דווח

  
  דווח, יהחנה ועובד,  לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לבתיה�   אלי לוי
  :  קצר על המתרחש בלהבי     
    פתוח שכונת המניפה מתקד  יתכ� שהמסירה של המגרשי  תוקד     
  לגבי תשריטי המגרשי  בקשנו.   לחודש נובמבר במקו  דצמבר המתוכנ�    

  מ לעודד תהלי* הכנת "  שימסרו לבעלי המגרשי  טר  מסירת המגרש ע     
  .  תכניות

  . מתקד  יפה  ג  הכביש המוביל לרכבת    
   הול* לעבור תיקו� ושיקו  שלאחריו הדר* לרכבת תהא דרכו 6  כביש     
  . דר* השכונותס  מבלי להיכנ    

  
  . דובר על הקמת מפר) להורדת הילדי  בצופי �  לורה לבנה

  
  אי� הצדקה למפרצי  בשל פעילות הצופי  ,  ישנה ש  חנייה�   אלי לוי
  .  והוצאת עלויות גבוהות כאלה    
  תמונתהתכנית כוללת ,  הגשנו בקשה להרחבת בית העלמי� דרומה     
  .  סככת הספד מקורה מוקמת במקו .  ראי של התכנו� הקיי     
  .י  של שירותי  לנו פניות להכניס לש  תא או שני  בינתיי  יש    
  לאור הריחוק של בית העלמי� וההרס המתקיי ,   איני בטוח בכ*    
  .י  מקו המי  כימיי  או המוזנירותי   ש  אני חושש מהקמה של ש    

    ג  הגישה לבית העלמי� ליד קושמרו תיסגר והגישה תהא דר*
  .  הכביש שמגיע לרכבת וצרי* להמשי* לכוו� דרו 

  
    קבלנו אישור משרד התחבורה למעגל התנועה בי� המרכז המסחרי

  . המגרשי  במרכז עולי  לאויר כמתוכנ� בחודש אוקטובר.זמיר'   לרח
  ע �כ וה� יש לנו עוד הרבה השלמות פיתוח כולל ואדיות ברחובות ה 

  לשינוי יעוד  למגרשי  ) מבני ציבור(  וחלקי  מהשטחי  החומי  
  משו  התשתיות    , עלויות הפיתוח במקומות אלה נמוכות,   נוספי 

  .ברור שהחלטה מסודרת על כ* תתקבל במליאת הועדה,   הקיימות כבר
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  ? הא  חנ� מור מחוייב לסיי  את הבניה תו* פרק זמ� מוגדר�  נפתלי אדר
  

   הוא מחוייב כמו שכל בעל מגרש מחוייב אני יודע שיש מספר�   אלי לוי
  . כבר רכשו2�  מתענייני  במשא ומת� ו    

  
   פרויקטי 2 שיפוצי קי) בנוס% עוד , כמדי שנה, הקי) בצענו�  חנה חרמש
  .  גדולי     
   המבני  2בניית בית הספר וחיפינו באב� את   לאחר שסיימנו את     
  נכנסנו השנה לשק  חדרי שירותי  ולשנות ,   הישני  אשתקד    
  .  תכנו� משרדי הנהלה וחדר מורי     
  .  ג  בג� יערה נכנסנו לשפ) תקרה אקוסטית ועוד אלמנטי  נוספי     
  . ועמדנו בו15/8/07 –  קבענו לעצמנו יעד סיו      
  ג  . כנ� כפינות עבודה ע  מרחבי ישיבה משותפת  חדר מורי  תו    
  .צ"מעו� נחליאלי ובחט,   השנה הוספנו הצללות בטבל�    

  
  מחלקת ההנדסה המשיכה לעבוד,  כשהמועצה היתה בחופשה�   אלי לוי
�  ולפקח על העבודה ואכ� העבודה הסתימה ב     15/8/07.  

  
   ויצמ� עד ריכתאנה מכ'  יש לציי� לשבח את העבודות בשד�  יעקב שנחה

  הנקודה היא שאת  ממשיכי  קדימה ג  א .   הככר המערבית    
    אי� תקציב ורק לאחר שאת  מסיימי  את  מבקשי  תוספת    
  .זה לא צרי* לקרות,   תקציב    

  
  אני לוקח .  ראשית אני מבקש להדגיש כי אני נושא בכל האחריות�   אלי לוי
  .חלקה כלשהו  על עצמי ואי� כא� אחריות של מנהל מ    

  
   על התכנו� להיות רחב ומקי% לבל תתקלו בהפתעות והוא יבוצע ע �  יעקב שנחה

  .  התקציב המתאי     
  .ח זה המו�" אלש300ח על " אלש120  חריגה של     

  
  תו* כדי עבודה קבלנו עוד כס%,  הכל תלוי ג  במה שקורה בהמש*�   אלי לוי
  ר בצוע עבודות שבתחילה לאכ* שזה איפש,   ממשרד החינו* ומפעל הפיס    
  וחבל , אי� כא� הזמנה שלא עוברת דרכי, בעקב חוסר תקצי,   חשבנו לבצע    

  .  לעצור עבודה
  

   אני מעיר כא� הערה בונה לפחות ברמת התכנו� לפעול לעומק ולהגיע�  יעקב שנחה
  .  לחריגה של אחוזי  בודדי  ולא עשרות אחוזי     

  
  .מצטר%אני ,  בכל הכבוד�  יוס% אליעז

  
  פרויקט ורד נסתיי ,  עבודות החלפת צנרת המי  נסתיימו בחסכו��   אלי לוי
  . וזה לא דומה לעבודת שיפו)  בחסכו�     

  
  . ברמת תכנו� מחלקי  לשלבי  ע  החלטות לגבי בצוע�  נפתלי אדר

  
  ס צרי* להתבצע בתקופה קצרה מאוד של" יש לזכור כי השיפו) של ביה�   אלי לוי
  .י   חודש ימ    

  
   אינ  קבורי  ש  במידה המספקתתהצינורו, תאנה יפהפיה'  שד�  יוס% אליעז
  .ל המועצהטוע� שאי� פיקוח ש) יוסי אבני(וא   וה    
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  הלכנו לאור הערותיו ,  אני מאד מערי* ומוקיר את יוסי אבני�   אלי לוי
  . ובחלק לא בחלק מההערות צדק,   ובדקנו בשטח    
  יש. בסופו של דבר נקבל את השטח הזה,   ודאי שניי  ש  פיקוח    
  .  לנו עני� לפקח על טיב העבודה    

  
  בקשנו להרצות בפני חברי המועצה,  אנחנו לא יודעי  מה קורה�  יוס% אליעז
  עשו ש  , ת שתופסי  ח עשו ש  ספסלי מתכ. ל פרויקט שכזה  לפני כ    

  .מש  מצללות שאינ� פותרות את עני� הש
  
�  . הפרויקט הוצג במליאת המועצה

  
   ונדאלי אני לא�העלאת ער* הנכס אנטי,  בתכנו� מתכנני  עיצוב�   אלי לוי
  . בצהריי  ישב ש  בספסל שמתחמ 12:00 �  ראיתי שמישהו ב    

  
  ! ההצללה היא כשלו�. ת הצללה צריכה להיות קוד  פונקציונאלי�  יוס% אליעז
  ,א* צל זה לא נות� ולא אפקטיבי, זה יפה  אולי בתור פיסול סביבתו     
  .נעיר הערות, נתרש  מכ*,   תביאו את זה למועצה    

  
  ,כפי שחנה דווחה. 'ביו  ד, ל תפתח כבר השבוע באשל הנשיא" שנה�  בתיה הרפז
  במעו� מנהלת ,   כל מוסדות החינו* ערוכי  לקבלת התלמידי     
  .צוות חדש,   חדשה    

  
  הצוות, קלטנו מנהלת חדשה, ) במעו� והזמנת ציוד חסר שיפוצי קי�  עובדיה צבי

  ).40(  צומצ  עקב מספר מצומצ  של ילדי      
  

   שלנו עד החגי  מספר הילדי  במעו� הוא קט� ורק לאחר� מניסיו�  בתיה הרפז
  .  החגי  זה גדל    

  
  ? הפקוח נשאר אותו דבר וג  יחס מטפלות לילדי �  נפתלי אדר

  
  .ת"יחס של משרד התמ,  יותר למעו�סגש להיכנע  ד,  כ��  עובדיה צבי

  
   סייעת אחת131 �מספר הילדי  גדל ל,  במספר4,  גני טרו  חובה�  בתיה הרפז
  .קלטנו סייעת חדשה,   שפרשה ואחת שבדר*    
  .  כל שינוי נעשה בתיאו  מלא ע  הפיקוח    
  כתות .  גני 3 � לכיתה ב30 , כיתות קטנות יחסית–  גני החובה     
  תכניות,  כל הצוות החינוכי מלא כולל צוותי  מקצועי –'  ו–' א      
  ספרי לימוד חולקו, תפוצל השנה' שכבה נוספת שכבת ד,   פדגוגיות    
  .  היו  וג  מחר    

  
  , התאומי  שלו לג� שלנו2כ טאלב אלסנע מבקש להכניס את " חה�   אלי לוי
  י  שלנו איננואנו לא מקבלי  משו  שמספר הילד,   והחל במסע לחצי     
  .  מאפשר    
  מער* . ס" משפחות חדשות בביה25  מחר מתוכננת לנו פגישה ע      
  הוספנו תחנת,   ההסעות ממשי* כפי שהיה אשתקד כולל המחירי     
    הורדה לילדי  שגרי  באזור לילית עקב הריחוק מבית  בתחנת    
  .  ההורדה    
   לוח החופשות לא יהא ,הקרוב'  יו  ד–ל באשל הנשיא "  פתיחת שנה      

  .מי ההורי בוטל יו  החופש לאחר י,   כבשני  קודמות
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   יחידות עבודת גמר בלתי תלויות מקצוע5 אשל הנשיא קבלו �  בתיה הרפז
  . יחידות בביולוגיה5  ועובדת גמר     
   אפשרות בחירה של יו  עבודה בברו  מכיתה –" הייטק היי  "    
  .'  י    

  
  . לבדוק נושא ביטוחי צרי*�  יוס% אליעז

  
  .ב"בסו% השנה יצאו להתמחות בארהו פרויקט חדש בנושא מי  �  בתיה הרפז
  . יצאו צופי  להמלי� וללאוכה–  משלחות     
  .דרזד� והמלי�,  משלחות יגיעו לכא� בחודש אוקטובר מלאוכה3      
  .מספר החניכי  גדל,   מחנה קי) היה מאורג� להפליא    

  
  מחנה הרגשת את היד המכוונת ואת העבודה שנתנו כשהגעת ל�   אלי לוי
  .ג וה� רכזי השבט" ההורי  ה� השכב  ה�    

  
  . מקווי  ששנת הלימודי  תהיה פוריה ומוצלחת�  בתיה הרפז

  
  . מצוות המורי  התחל% השנה% כמה �  נפתלי אדר

  
  בגלל מעבר .  בס* הכל40 � מתו* ה5 � לא רוצה לחטוא לאמת כ�  בתיה הרפז

  .גמלאות, שבתו�, חופשת לידה,   דירה
  

  ס"מ קבוע של מנהל המתנ"מ �  עובדיה צבי
   אשתקד1עלה מאוטובוס " קי) על גלגלי  "– סוגי  של קייטנות 2      

  . אוטובוסי  השנה2 �  ל
  . ילד300 �כ'  ד–  בקייטנה הרגילה ג�      

  .  אני מודע לכ* שהמערכת עובדת טוב לפי אחוז הנשירה הנמו*    
   01:00 ועד 21:00 �פתחנו את המועדו� מ, * הנוער נכנס לפעילות קי)  מדרי    

  .טניס ועוד,   בשיתו% ע  מועדו� החברי  בריכה
  ואכ� עברנו את הקי) ע  מקרי,   שיתו% הפעולה היה פורה מאוד    

  .  ונדאליז  בודדי  מאוד
  ,מועדו� דגנית, קונסרבטוריו�: ס"  שיפוצי הקי) של מוסדות המתנ    
  שדרוג מגרש הכדורסל ליד הבריכה, אול  הספורט, מועדו� הנוער      
  .מ שחוגי  יתקיימו ג  ש "  וגידורו ע    
  עושה רוש  שמכיר ומבי�, �  הכנסנו רכז ספורט חדש לתקופת ניסיו    
  .  את הנושא    
  .את  מוזמני , 2/9 �  יריד חוגי  ב    

  
  . היתה בקשה להפעלת חוגי  נוספי  בקי)�  יוסי ניס�

  
  ס איני"אני כמתנ, 31/7 היתה בקשה לקיו  קייטנה נוספת לאחר �  עובדיה צבי

    יכול להחזיק את מבני הציבור משו  שיש לבצע בה  שיפוצי    
  .  קי) ואי� מועד אחר    
  .  הודעתי לבריכה שאעזור לה  בניירת א* ה  בחרו שלא להפעיל    

  
  . יישר כח�  אליעז ואלי

  
   שיתו% הפעולה המצויי� שהיה בפרט בנושא של חייב לציי� את�   אלי לוי
  .  הנוער לזכותו של עמי גנות ומועדו� החברי     
    שנה שעברה היו יותר מקרי  של מטרדי רעש והשנה חשנו    
  . לפי דווחי המשטרה80%  בירידה של     
  . במצטבר45%  ג  בעבירות רכוש יש לנו ירידה של     
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  .המשלחות מה הער* המוס% של �  נפתלי אדר
  

  יוצרי  דיאלוג ע , שגרירי ,  הילדי  מייצגי  את המדינה�   אלי לוי
   ומפגש ע  יהודי  ינושא השואה הוא חלק אינטגרל,   הנוצרי     

  .  בתקווה לשכנוע לעלייה
  א  את  יכולי  לארח .  משלחות שתגענה מגרמניה בחודש אוקטובר3      

  אני מקווה . ודיעו לנוראש העיר של לאוכה ת,   ילדי  או מלווי 
   שלושת  נכו� כדי שתהיה חפיפה של ימי  בי�  שהסנכרו� שלנו יעבוד

  .  המשלחות וזאת במטרה להסיע אות  ליד וש  ולמצדה    
  

  .� לשבח את כל מי שנטל חלק בארגו� הטריאתלו�  יוסי ניס�
  

        רי רי רי רי """" אישורי תב אישורי תב אישורי תב אישורי תב––––    3333לסעי% לסעי% לסעי% לסעי% 
  
3.1 .  

�שיפו) גני ילדי  בשיפו) גני ילדי  בשיפו) גני ילדי  בשיפו) גני ילדי  ב    222222222222ר ר ר ר """" פה אחד אושרה הגדלת תב פה אחד אושרה הגדלת תב פה אחד אושרה הגדלת תב פה אחד אושרה הגדלת תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה ���        מהקר�מהקר�מהקר�מהקר� /  /  /  / 20,00020,00020,00020,000    
        ....לעבודות פיתוחלעבודות פיתוחלעבודות פיתוחלעבודות פיתוח

  
  
3.2 .  

  .כשנקבל נחזיר את ההשקעה,  צריכי  לקבל כס% ממפעל הפיס�   אלי לוי
  

�ס בס בס בס ב"""" שיפו) חדרי מינהלה ושרותי  בביה שיפו) חדרי מינהלה ושרותי  בביה שיפו) חדרי מינהלה ושרותי  בביה שיפו) חדרי מינהלה ושרותי  בביה219219219219ר ר ר ר """" פה אחד אושרה הגדלת תב פה אחד אושרה הגדלת תב פה אחד אושרה הגדלת תב פה אחד אושרה הגדלת תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה ���        
        ....מהקר� לעבודות פיתוחמהקר� לעבודות פיתוחמהקר� לעבודות פיתוחמהקר� לעבודות פיתוח /  /  /  / 120,000120,000120,000120,000

  
3.3 .  
  

  אז הייתה התנגדות של , ושר בזמנו כמעגל עגול מעגל התנועה א�   אלי לוי
  .דורב� וזה עיכב את האישור של שכונת המרכז'   חב

   יכול מאוד להיות 8  בצענו תכנו� מחדש ותוכננה ש  ככר בצורה של 
  .א  נצליח להשתמש במבני תעשיה,   שלא נשתמש בהשתתפות שלנו

  
        ::::ו� מרכז מסחרי במימו�ו� מרכז מסחרי במימו�ו� מרכז מסחרי במימו�ו� מרכז מסחרי במימו�רימרימרימרימ' ' ' '  מעגל תנועה שד מעגל תנועה שד מעגל תנועה שד מעגל תנועה שד216216216216ר ר ר ר """" פה אחד אושר תב פה אחד אושר תב פה אחד אושר תב פה אחד אושר תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        .... / / / /390,000390,000390,000390,000משרד התחבורה משרד התחבורה משרד התחבורה משרד התחבורה 
        .... / / / /167,142167,142167,142167,142קר� לעבודות פיתוח קר� לעבודות פיתוח קר� לעבודות פיתוח קר� לעבודות פיתוח 

  
        רי רי רי רי """" סגירת תב סגירת תב סגירת תב סגירת תב––––    4444לסעי% לסעי% לסעי% לסעי% 

  
�החלטה החלטה החלטה החלטה ���        220220220220, , , , 209209209209, , , , 205205205205, , , , 198198198198, , , , 192192192192, , , , 161161161161רי  רי  רי  רי  """" פה אחד אישרה מליאת המועצה סגירת תב פה אחד אישרה מליאת המועצה סגירת תב פה אחד אישרה מליאת המועצה סגירת תב פה אחד אישרה מליאת המועצה סגירת תב

        . . . . מהקר� לעבודות פיתוחמהקר� לעבודות פיתוחמהקר� לעבודות פיתוחמהקר� לעבודות פיתוח /  /  /  / 16,37016,37016,37016,370בס* כולל של בס* כולל של בס* כולל של בס* כולל של 
  

  החברי , 18:00 בשעה 11/9/07'  ביו  ג הרמת כוסית לקראת ראש השנה�   אלי לוי
  .יתכ� שמיד לאחר מכ� נקיי  ישיבת מועצה.   מוזמני 

  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
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