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

  
  חבר המועצה   �   מר נפתלי אדר   :חסרי�  
          
   יוע' משפטי�    קור�ד דודו� "עו   :נוכחי�  
  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      
    ויועצת מעמד האישה            
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  . שמח לפתוח את הישיבה�    אלי לוי
   כנראה לא נקיי� ישיבת מועצהבקי'   מפאת חופשה ושיא העבודות     

  .אוגוסט  בחודש 
 � יתכ� שתתקיי� ישיבה באוגוסט א$ שלא במועד בעקבות הערות החברי  (    
  )  הקבוע    

  
  

        אישור פרטיכל אישור פרטיכל אישור פרטיכל אישור פרטיכל  �    1111לסעי$ לסעי$ לסעי$ לסעי$ 
  
  

תזכור " להוסי$ . את חוות דעתו של היוע' המשפטיאני מבקש ,בדברי 5עמוד ב �  יעקב שנחה
  ."המועצה אתה יוע' משפטי של המועצה ולא רק של ראש  ש    

  
        ....אושראושראושראושר    06060606/08/08/08/08////2222מיו� מיו� מיו� מיו�     6666/08/08/08/08     פרטיכל ישיבת המועצה פרטיכל ישיבת המועצה פרטיכל ישיבת המועצה פרטיכל ישיבת המועצה––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        
        

�    2222לסעי$ לסעי$ לסעי$ לסעי$ ���        דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה    
  

אכ� , ר המקרי� בנושא עבירות רכושפ בעקבות עליה במס, לפי בקשת לורה�    אלי לוי
  .עליה לא קטנה בפריצות לבתי� היתה      
 12לעומת  2008 אירועי� בחצי שנתי 30�די� לאנו ע, ב נספח עבירות פער"  מצ    
  .2007בחצי שנתי אירועי�       
       �ניידות משטרה  2, כלי רכב 4מרבית הפריצות לבתי� קרו כשהסתובבו כא
  . אחת לא סמויה ורכב ארזי, סמויות      

  שקיבל לאחר מכ� נתפס אד� בודד מרמלה,  נתפסה חוליה בדואית3/08 �ב  
  . הגור� קרו מספר פריצות ועדי� לא נתפס 6/08 ובחודש   עזרה ממקומי   

מערכת מצלמות ע� להתקנת  ) בזק,בזק בינלאומי(י� מספר ספקמ ע� "אנו במו  
    מפקד התחנה מסייע ומלווה אותנו בכל .  ג� למשטרהתמחוברשרתי� ה    
  . ההשקעה בשיטת ליסינג.  הישיבות ע� הספקי�  

 ,)שעובדות יפה מאד בתחנות דלק ובמקומות מוארי�(ההצעות שקבלנו ג�   
בשוק קיימות הרבה שלמרות , ידנועדיי� חסרות את התכונות הנדרשות על     
  .בתחו�מאוד חברות     

  .אבטחהחברת ה – משטרה –מועצה . ל. צהממשק  
  .קליטת אירועי� שוני� כולל ונדאליז�המערכת צריכה להיות מותאמת ל  
  .איכות הראיה בהקלטה בחוש+ בעייתית, לעת עתה  
רועי הפריצה אילאור הארסנל המתוגבר שא$  ,מתוסכלי� מכ+והמשטרה אנו   
  .  קורי�  

  
  . רוב השינוי זה בהתפרצות לדירה�  לורה לבנה
   עוד לקרות תו+ כדי כ+ פריצה לדירה ומה יכול בנושא   זה משמעותי יותר    

  .שה� בבית  
  ! עכשיוצריכה להתבצע , על ידנוהפעולה שצריכה להתבצע  
  

    יתכ� שזה חלק . דרות לחיבור כל בתי הישוב למוקשפבעבר בדקנו את הא �    אלי לוי
  �  אז א� התושב אינו . יתכ� שבמחיר הגדלת אגרת השמירה,   מהפתרו

  .זה באחריותו, מפעיל את ההתחברות  
  

�  ? מה קורה במיתר ועומר�  יוסי ניס
  

  .יש עליהג�  בעומר , במיתר פחות�    אלי לוי
  

  . הא� לקחנו מודל ממקו� אחר באר'�  אופיר אליהוא
  

  .מספר ישובי� קהילתיי� ג� בצפו� בדקנו ב�    אלי לוי
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  המועצה ? אולי ארזי צרי+ להגביר את הסיורי� בסייר נוס$ �  לורה לבנה
  .וכל הבתי� המחוברי� מממני� את אותו סייר מממנת סייר אחד  

  
  .י מקומיי�" אני חושש שחלק מהפריצות מתבצעות ע�  יוס$ אליעז
 מהבית התקהלה קבוצת נערי� במתח� כשיצא, נת� דוגמא ליו� בו נפר' ביתו  (    
מתרש� כי לא יתכ� .   הציבורי מול ביתו וכשחזר אותה חבורה עוד היתה ש�    
  ) בשל ההתקהלות,  שמישהו פר' ולא נית� היה לראותו או למנוע את הפריצה    

  
�    אלי לוי�  . לגיבוש המלצות אנו נעביר זאת לועדת בטחו

  
  .מה באחריותנו ומה באחריות התושבי�ומיידי ברור  צרי+ שיצא מידע �  לורה לבנה

  
  היסעי� �    אלי לוי
 .30/6/08היה תק$ עד ש למשק וכלכלה ז ההיסעי� בחברהכרמבקשנו הצעות מ      
�מדובר על תוספת של כ, י התוצאות שקיבלנו"  עפ     1 � . על כל ההיסעי�, מליו
מחירי שער ספת לפי  תו68%  ומצאנו2008ועד  2005 �בדקנו את עלויות הדלק מ      
  .באזא�חברת של   הדלק     
 , מטיילי להב, היסעי�ה' חבל ,דר+ החברה למשק וכלכלהבהצעות שקבלנו       
  צי רכבי� מספיק ובמבח� יכולת הסתבר אי� ,ציינתי כא�ש  ממה25% �שזולה ב      
  : למספר נושאי�לפיכ+ בקשנו התייחסות�. עבוד ע� קבלני משנהחברה תשה      
      �  .כמה כלי רכב של החברה ומה היחס במספר כלי הרכב של קבלני המשנה 
      �  .עד כמה יהיו קבועי� קבלני המשנה 
      �מספר ילדי� מוסעי� ואישור , ת בטיחותנושא הבטיחות ע� דגשי� לחגורו 
         �  .רכב לגבי כלי הרכב ג� של קבלני המשנהקצי
      �  .מול מי פועלי�, תא� לדרישות המכרזמה באשר לרכב שמגיע בבוקר ואינו מו 
      �   שני� וידוע לנו כי קבלני המשנה 10כלי הרכב במכרז צריכי� להיות עד  
  .מבצעי� הסעות ע� כלי רכב ישני� יותר        

 והוא חזר באיחור של יו� והודיע את בעל החברהע� השאלות האלה שלחנו   
בכל האזור קיימת רק ל ידו כי נאמר ע. כוונה לעבוד עמנוכלל שלא היתה לו     
  את הצעתו למכרז מתו+ מטרהוהוא הגיש תנאי� אלה   חברה אחת שמתאימה ל  

  .להעביר לחברה זו את העבודה  
ונפגשתי ע� גורמי� , ד קצת נלחצה מכ+"אג. מנו ע� מטיילי להב הפצנו שחת 
  .בעיקר מדובר על נפח העבודה שיש לסני$ הדרומי,   מטעמה  

  ולי� פנינו ועדיי� לא קבלנו את הצעת� שנסמכת על עבודה נוספת ג� למטרופ  
  .באזור ומאפשרת מת� הצעה טובה יותראופציונלית   
  .מקווה שנצליח להתקד�  

  
  . מה ע� המימו� ממשרד החינו+�  לורה לבנה

  
  .' י–' תלמידי כיתות ז קפיטה ל משרד החינו+ מחזיר פר�    אלי לוי

  . הורי�– מועצה אלא, ני�לא מממ ה� ב" י– א"ילגבי כתות   
  �   ,מרכז השלטו� המקומי ניסה למצוא נוסחה ע� משרד החינו+ להגברת המימו
  .זה נתקע באוצר, משנמצאה הנוסחה  
  
    .דודאי�אתר הגרוטאות אנו מפני� לו הגז� , האורגנית את האשפה– דודאי�  
ולחזור אלינו י להצטבר בקר� כלשה שאמור ,על כ+ אנו משלמי� היטל הטמנה  
   �  .פרויקטי� סביבתיי�  למימו

    לרוב הגז� מוצאי� ,  הטמנה אינו מוטמ�עליוהגז� שלנו שאנו משלמי�   
הכל נעשה תחת עינו הפקוחה .   שימושי� ורק חלק קט� ביותר מגיע להטמנה  
  .משרד להגנת הסביבה ולא הכחישו זאת העומדי� בראש המשרדהשל     

    תביעה בשל גביית היטל בש� כלל הרשויות, מגבשמי מרכז השלטו� המקו  
  .הטמנה כשאי� הטמנה    
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   אנו ניסינו .משגב אתר שמרסקי� גז� לחיפוי קרקע. א.בגוש שגב מפעילה מ  
  .בעבר ומצאנו כי זה אינו מתאי� לנוזאת   
  
כידוע  . ג� בבריכה וג� במועדו� הנוערתופעל– יוליבנוער פעילות לנית תוכ  
ובני הנוער שלנו  מאחר. 23:00  השעהעדמותרת  בתי שעשועי� הפעלת  לכ�   
למנוחת  ה� הולכי� לפארקי� ומפריעי� , יוצאי� מהבית בשעה זאתרק לרוב     
, ואני לוקח על עצמי את מלוא האחריות לטווח השעותהחלטנו . התושבי�    
   02:00  השעהרטי� עד וס24:00 השעהלהפעיל בבריכה פעילות של שחיה עד     

  3�  . זיק את בני הנוערכדי לנסות להח פעמי� בשבוע 4
  אני מאוד מקווה . רכז נוער ואד� מבוגר, מציל, אנו מחזיקי� בבריכה מאבטח  
  ס תוריד את מפגעי ההטרדה של "� והמתנירשהפעילות בשיתו$ מועדו� החב  
  .התושבי� והונדאליז�  
  
   � מהי התמונה יעעדיי� איננו יוד,  לתכנית בית הספר נכנס� אופק חדש  
  נעלה זאת  , אולי יחד ע� הורי� שיצטרפולאחר שנלמד זאת , בכללותה    
  .מליאהל    

  
  . אוגוסט– לחופשה מרוכזת בת שבועיי� ביולי עובדי המועצה יוצאי�  
  . משרדי המועצה יהיו סגורי�20/7/08 – 3/8/08בי� התאריכי�    
    
  .עיונכ� ל,24/06/08 מיו� 1/08 עדת הנחות וישיבת  פרטיכל מונח לפניכ�  

  
  . יעקבשנחהחבר המועצה מר  של הצעות לסדר /השאילתות      
מומל' בישיבת . לקראת הבחירות בסתיו" ישיבת ההזדהות"קביעת מועד . 1  "    
או מועד אחר בקי' שאינו חופ$ לחופשה המרוכזת (       המליאה של אוגוסט     
  )". של העובדי�          
  :תשובה      
ז מותא� לכל ההלי+ הכולל "  לקראת הבחירות המפקח על הבחירות מוציא לו    
בזמ� הקרוב יודיעו לנו ג� על פקידת .   של הבחירות בתוכו ג� ישיבת ההזדהות    
  .   הבחירות שמונתה ללהבי�    
עלות : ותע� התייחסות לנקודות הבא, קביעת נוהל לשלטי חוצות בישוב. 2  "    
סדרי , )בחירות, תרבות, מסחר(סוג פרסו� מותר , מש+ הפרסו�,        הפרסו�    
  ."מי הגור� המטפל, )בחירות, תרבות, מסחר(       קדימויות     
  :  תשובה    

  .מערבית בכניסה ה 4 �מזרחית וכניסה ה ב1 , לוחות פרסו�5  מוצבי�בישוב  
  .קי העזר של המועצהופקח חוגזברית יה� הינ�  מי שאחראי על 
  פ חוק עזר "כ אינפורמטיביי� וא� יש דרישה אנו גובי� ע"השלטי� ה� בד  
  .מודעות ושלטי�  
  

  ? מה ע� השאלה השלישית�  יעקב שנחה
  

  . נמצאת על סדר היו� בסו$ הישיבה�    אלי לוי
  

  .לשאלות לנושא בחירות      
  .� בחירותוושא פרסי חוק לנ" המועצה תקצה עפ,שלטי המועצהב המדוברכש      

  
על הגדר החיה , חצר הביתההצבת שלטי� בתו+ חוקיות דיו� באשר לנתקיי�   (    
  )  מבחו'    

  
  .בשטח הפרטי, כל אחד יכול לתלות היכ� שהוא רוצהמבחינתי אני מכריז כי       
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 דבקה בעמדתה בעני� הארנונה להגיש את ההשגות ולעתור –רכבת ישראל       
 ונראה , בעקבות אחת שהתבטלה, אמורה להתקיי� פגישה נוספת.טלבית משפ      
  .לא� אנו מתקדמי�      

  
 יהיה לנו 8/08 חודש  מקווה שעד הישיבה ב–י� מדרו� לישוב שטחתכנו� ה      
  .עני�חומר להציג במספיק       

  
  

�    3333לסעי$ לסעי$ לסעי$ לסעי$ ���         בי� המיני� בי� המיני� בי� המיני� בי� המיני�ושכר שווי�ושכר שווי�ושכר שווי�ושכר שווי�אישור אמנה להעסקה אישור אמנה להעסקה אישור אמנה להעסקה אישור אמנה להעסקה     
    

  . העדפה למי� כזה או אחר בשכראיזושהיהיה בהמש+ ולא תלא היתה בתקופתי  �    אלי לוי
  

האמנה יושבת אצלנו מזה זמ� מה ולא היתה לי כוונה כלשהי לעשות , למעשה �  עדנה זטלאוי
ע� זה משהו משו� שלפי דעתי אנו המועצה היחידה בדרו� א� לא בכל האר'       
, א גבוה א$ יותרבמספר הנשי� המועסקות הגבוה ובדגש על משרות בכירות הו      
 ע� גיבוי מלא לכ+ ,מעול� לפי תפיסתי כמנהלת משאבי אנוש, ולנושא השכר      
   בי� עובד לעובדת בנושא שכר וכ+ זהאי� מקו� להפלייה , מראש המועצה      
  .ההעסקהמקבל ביטוי ג� בתרבות       
ת שחתומה על ידי עירי, ביזמת פורו� מנהלות הייטקהחלטנו להצטר$ לאמנה       
רמו� ועד היו� נוספו עוד רשויות משו� שג� א� עירית רהט ומצפה ,   באר שבע    
  בכל המדינה זה רחוק מלהיות נורמטיבי ולכ� לאמירה , אצלנו המצב שונה      
  .מעמד האישה במדינהביצירת תהודה ובדר+ לשיפור  הקולקטיבית משקל רב       
ראש המועצה על כתב אמנה לא די בחתימתו של כחלק מהאמירה רבת המשקל       
  .זה ולכ� דרוש ג� אישור המליאה      

  
  )שנחה, ניס�, לבנה, הכט, דולב, אליהוא, לוי (בעד 7 –הצבעה 
  )אליעז (נגד 1    

  
 מליאת המועצה ברוב קולות מאשרת את כתב האמנה לשיפור התרבות הארגונית  מליאת המועצה ברוב קולות מאשרת את כתב האמנה לשיפור התרבות הארגונית  מליאת המועצה ברוב קולות מאשרת את כתב האמנה לשיפור התרבות הארגונית  מליאת המועצה ברוב קולות מאשרת את כתב האמנה לשיפור התרבות הארגונית ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ברשויות המקומיותברשויות המקומיותברשויות המקומיותברשויות המקומיות
               

  
   מחר .י חוק ולא צרי+ יזמות פרטיות"חושב שאנחנו רשות שפועלת עפ אני �  יוס$ אליעז

   לא חושב שמועצה צריכה לחתו� על .חוקי מס הכנסה, ברואהנבקש אמנות לת  
  .כל מיני שגעונות  

  
�    4444לסעי$ לסעי$ לסעי$ לסעי$ ���        רי�רי�רי�רי�""""תבתבתבתב    

        
4.14.14.14.1....        

    
  ?מתי תוצב,  הא� סיימנו את נושא התצוגה הארכיאולוגית�  לורה לבנה

  
  .ל התצוגה תעמוד על כנה"יחת שנה לקראת פת�    אלי לוי

  
והעברת הסכו� והעברת הסכו� והעברת הסכו� והעברת הסכו�  ,  ,  ,  , 48,18848,18848,18848,188רי� המפורטי� בס+ רי� המפורטי� בס+ רי� המפורטי� בס+ רי� המפורטי� בס+ """" מליאת המועצה אשרה סגירת התב מליאת המועצה אשרה סגירת התב מליאת המועצה אשרה סגירת התב מליאת המועצה אשרה סגירת התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ::::לקר� לעבודות פיתוחלקר� לעבודות פיתוחלקר� לעבודות פיתוחלקר� לעבודות פיתוח
�        210210210210ר ר ר ר """"תבתבתבתב���         , , , ,154154154154בשווי בשווי בשווי בשווי  גינו� ברחוב ורד  גינו� ברחוב ורד  גינו� ברחוב ורד  גינו� ברחוב ורד 
�        211211211211ר ר ר ר """"תבתבתבתב���         , , , ,18,06518,06518,06518,065בשווי בשווי בשווי בשווי  שיפו' תקרת וגג בית הכנסת המרכזי  שיפו' תקרת וגג בית הכנסת המרכזי  שיפו' תקרת וגג בית הכנסת המרכזי  שיפו' תקרת וגג בית הכנסת המרכזי 
�        219219219219ר ר ר ר """"תבתבתבתב���         , , , ,23,39023,39023,39023,390ס בשווי ס בשווי ס בשווי ס בשווי """"שירותי� בביהשירותי� בביהשירותי� בביהשירותי� בביה שיפו' חדרי מנהלה ו שיפו' חדרי מנהלה ו שיפו' חדרי מנהלה ו שיפו' חדרי מנהלה ו
�        221221221221ר ר ר ר """"תבתבתבתב���         , , , ,3,2733,2733,2733,273 השאלה לתמיד תצוגה ארכיאולוגית בשווי  השאלה לתמיד תצוגה ארכיאולוגית בשווי  השאלה לתמיד תצוגה ארכיאולוגית בשווי  השאלה לתמיד תצוגה ארכיאולוגית בשווי 
�        225225225225ר ר ר ר """"תבתבתבתב���         , , , ,201201201201רכישת גרור מי� בשווי רכישת גרור מי� בשווי רכישת גרור מי� בשווי רכישת גרור מי� בשווי     
�        228228228228ר ר ר ר """"תבתבתבתב���         , , , ,238238238238 גידור למגרש כדורסל מקורה בשווי גרעוני  גידור למגרש כדורסל מקורה בשווי גרעוני  גידור למגרש כדורסל מקורה בשווי גרעוני  גידור למגרש כדורסל מקורה בשווי גרעוני 
�        230230230230ר ר ר ר """"תבתבתבתב���         , , , ,3,3433,3433,3433,343 רכישת רכב בטחו� בשווי  רכישת רכב בטחו� בשווי  רכישת רכב בטחו� בשווי  רכישת רכב בטחו� בשווי 
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4.24.24.24.2 . . . .        
  

נו ע� סכמ.  כ קט�" כל הכניסה וסגירת מרפסות משו� שביה צרי+ לשפ' את�    אלי לוי
 200ח כנגד " אלש200שאנו נממ� , שמנהל את ענייני בית הכנסתחדד '   פרופ    
  .ח שלה�"אלש      

  
, , , ,  אל$  אל$  אל$  אל$ 200200200200שיפו' והרחבת בית הכנסת המרכזי בס+ שיפו' והרחבת בית הכנסת המרכזי בס+ שיפו' והרחבת בית הכנסת המרכזי בס+ שיפו' והרחבת בית הכנסת המרכזי בס+ , , , , 231231231231ר ר ר ר """" מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....במימו� הקר� לעבודות פתוחבמימו� הקר� לעבודות פתוחבמימו� הקר� לעבודות פתוחבמימו� הקר� לעבודות פתוח
  
4.34.34.34.3 . . . .        
  
  ה� , המשתני� כל הזמ�) סולמות, דוגמאות סורגי�(כ תקני הבטיחות " בד�    י לויאל

   כל הנהלת המועצה ויוע' הבטיחות יוני בכל שנה  בתחילת .   הדומיננטיי�    
  .קטי� יחד ע� גורמי המוסדות'הרז  עורכי� סיורי�  ומעלי� את     

נבצע הצללה של השנה א� יהיה לנו כס$ ,   אשתקד השקענו הרבה בהצללה       
  .ס"  האמפי בביה    

  
, , , ,  אל$  אל$  אל$  אל$ 150150150150שיפוצי קי' במוסדות חינו+ על ס+ שיפוצי קי' במוסדות חינו+ על ס+ שיפוצי קי' במוסדות חינו+ על ס+ שיפוצי קי' במוסדות חינו+ על ס+ , , , , 232232232232ר ר ר ר """" מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....במימו� הקר� לעבודות פיתוחבמימו� הקר� לעבודות פיתוחבמימו� הקר� לעבודות פיתוחבמימו� הקר� לעבודות פיתוח
    
          

4.44.44.44.4  .  .  .  .        
  

  .י תכנית האב לספורט" עפ�    אלי לוי
  

מימו� מפעל מימו� מפעל מימו� מפעל מימו� מפעל בבבב ,  ,  ,  , 187,745187,745187,745187,745מגרש גלגיליות על ס+ מגרש גלגיליות על ס+ מגרש גלגיליות על ס+ מגרש גלגיליות על ס+ , , , , 233233233233ר ר ר ר """" מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        . . . . הפיסהפיסהפיסהפיס

  
4.54.54.54.5  .  .  .  .        
  

אנו רוצי� לזרוע מתקני כושר ,  מאחר ומפעל הפיס אינו מאשר את המיני פי'�    אלי לוי
  .  בי� נרקיס לתאנה    

  .מגרש קט רגל מגודר ע� מצעי� ודשא סינטטי,   מיני פי' למישאינו מכיר       
  

  ., אל$ 330לה ואומד� המגרש עו,   אל$ 100 קבלנו מרשות הספורט �  עובדיה צבי
  

�החלטה החלטה החלטה החלטה ���        ....במימו� מפעל הפיסבמימו� מפעל הפיסבמימו� מפעל הפיסבמימו� מפעל הפיס ,  ,  ,  , 230,805230,805230,805230,805מתקני כושר על ס+ מתקני כושר על ס+ מתקני כושר על ס+ מתקני כושר על ס+ , , , , 234234234234ר ר ר ר """" מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב מליאת המועצה אישרה תב    
        
        

�    5555לסעי$ לסעי$ לסעי$ לסעי$ ���  חילופי גברי בועדותחילופי גברי בועדותחילופי גברי בועדותחילופי גברי בועדות        
                                  

  
ומונה ,  השוני�ת הבקורתחו"� בדוה הכט פרש מועדת בקורת שאמורה לדו ארי�    אלי לוי
  . חברי�2  כעת     

  
שג� כ+ שולחי� לנו , בהזמנות לישיבת המועצהאנו מקבלי� מידע חלקי ע  מדו�  יעקב שנחה

 במלוא�את הנושאי� האלה לנו לא שולחי� את� .   יו� וחצי לפני הישיבה    
 מבקש שלא לדו� בכ+ בישיבה  ואנינלמד אותו  , תשלח לנו את החומר .ביתהה      
  .הזאת      

  
 חלקאני מצדד בח מבקר המועצה ועד כמה ש"� בדו אמורה לדו ועדת הבקורת�  ס$ אליעזיו

  . לועדהאיושאני מבקש לא לדחות ה, מדבריו      
  

  . יוסי ניס� יצטר$ לועדת הבקורת�    אלי לוי
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        ....ברוב קולות אישרה מינויו של החבר יוסי ניס� לחבר ועדת בקורתברוב קולות אישרה מינויו של החבר יוסי ניס� לחבר ועדת בקורתברוב קולות אישרה מינויו של החבר יוסי ניס� לחבר ועדת בקורתברוב קולות אישרה מינויו של החבר יוסי ניס� לחבר ועדת בקורת, , , ,  מליאת המועצה מליאת המועצה מליאת המועצה מליאת המועצה––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        

�          אלי לוי���    או חברות בועדות ש זכות לשלוח אנשי� לראשות כל סיעה במועצה יל    
        .המועצה       

אני מודיע כי חבר המועצה מר יעקב שנחה חדל , ר סיעת לב ובא כוחה"כיו  
 כפי , כמו כ�.ר הועדה עד הבחירות" כיושר ועדת כספי� ואני אשמ"לשמש כיו    
  .ח הכספי החצי שנתי יועלה לדיו�" הדו,  שהבטחתי בישיבה קודמת  

  
  
  

  .  נועל את הישיבה
  
  

  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  
 


