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

  
  חבר המועצה  �   מר נפתלי אדר   :חסרי�  
  ר המועצהחב �  מר שאול דולב      
   חבר המועצה�    מר אריה הכט      

  
  
 

   משפטי יוע'�    ד גדעו� פנר"עו   :נוכחי�  
  מבקר המועצה�   מר שמואל לביא      
  ת המועצה מהנדס�  'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה�    מר עובדיה צבי      
   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      

  

  .7/07יבה אישור פרטיכל יש. 1  :סדר היום    על 
  .דווח ראש המועצה. 2      
  .ק יוני זייטק" רפ–סיכו� חצי שנתי . 3      
  .אישור המלצת ועדת תמיכות. 4      

        
        

  . שמח לפתוח את ישיבת המועצה�   אלי לוי
  כפתה עליו ולכ� מחמת מטלה שנלא יוכל להגיע לכא� מפקד התחנה יוני       
  .  הסעי$ ידחה למועד מאוחר יותר    

  
�        1111לסעי$ לסעי$ לסעי$ לסעי$ ���        ישור פרטיכלישור פרטיכלישור פרטיכלישור פרטיכלאאאא    

  
�   וזה לא קיבללו� בנושא הטריאתלציי� לשבח את שאול דולבבקשתי  �  יוסי ניס

  .  ביטוי בפרטיכל     
  

        ....ע� הערתו של החבר יוסי ניס�ע� הערתו של החבר יוסי ניס�ע� הערתו של החבר יוסי ניס�ע� הערתו של החבר יוסי ניס�, , , , 7777/07/07/07/07 פה אחד אושר פרטיכל ישיבת המועצה  פה אחד אושר פרטיכל ישיבת המועצה  פה אחד אושר פרטיכל ישיבת המועצה  פה אחד אושר פרטיכל ישיבת המועצה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

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

  .ל נפתחה והכל מתקתק ודופק" שנה�   אלי לוי
  



  
  
  
  
  
  

  השתתפות רפרנטי�נושא ירי טילי� ובבוצע אתמול בשח "תרגיל מלב      
  כל אחד ממנהלי ) 'בריאות וכד, תחבורה, א"כ, משטרה (  פקודיי�     

  .כזו זאתיט ר"  המחלקות הציג את המענה ועדנה יחד ע� הקב
  ח שבחו את המוכנות "ט מל"פרנטיי� הפקודיי� כולל רמר  כל ה

  ידי� במועצה ולקחו את חוברת התרגילקפלי התע  והרצינות של ב
  .דוגמא במקומות אחרי�שמש כ  ל

    הגדיל בדבריו נציג הבריאות שבתרגילי� שנעשו בצפו� לאחר כל 
  לעומת להבי� שבמענה שלה,  ג� היו� הרשויות אינ� מוכנות,  שעברו

   .  הפיקה לקחי� אלו ונתנה מענה ראוי
  !לחתו ישר כח והצ,תודה לכל מי שעסק בהכנות לתרגיל  

  
  חל בדיוני� ע� מבני וראש המועצה המנוח הבימי  עוד – 6  כביש 

  .קו� פגעי הכבישי  תעשיה לת
   �  שלאגילו ש� כליאה של מי� , החלו לקל$ אותוכעת העבודות בעיצומ

  .הראשו� נפתח את הצירמקווה שלפני הגש� .   ברור מהיכ� מגיעי�
   הככר הנמצאת בציר זהברנהל לדיו� בדי  בשבוע הבא נשב ע� המ

  .המניפה'  והמחברת את שכ 
  . ממשרד התחבורה2/3 הצלחנו לממ� –  עלויות 

  
  .ח" אי( נוודא שהאנשי� יגיעו לכא� בשע�  יוס$ אליעז

  
  ולקטיבי הדורש מכל המועצה הינה מפעל חיוני ויתפקד במסגרת צו ק�   אלי לוי

  ימנעו ממספר עובדי� שלא ברור שתנאי� אובייקטיביי� .   העובדי� להגיע     
  .  להגיע לש� כ( מוכני� התיקי� לתפעול ורשימות מתנדבי� ואחרי�    

  
  

�            3333לסעי$ לסעי$ לסעי$ לסעי$ ���  ק יוני זייטקק יוני זייטקק יוני זייטקק יוני זייטק"""" רפ רפ רפ רפ––––סיכו� חצי שנתי סיכו� חצי שנתי סיכו� חצי שנתי סיכו� חצי שנתי     
  

  .ראה בראשית דבריו של ראש המועצה בפתיחת הישיבה, הסעי$ נדחה
     
�        4444לסעי$ לסעי$ לסעי$ לסעי$ ���        אישור המלצת ועדת תמיכותאישור המלצת ועדת תמיכותאישור המלצת ועדת תמיכותאישור המלצת ועדת תמיכות    

  
  .2007כונתה החדשה ממליצה על תמיכות לשנת  ועדת התמיכות במת�    לוייאל
  

        בישיבתה מיו� בישיבתה מיו� בישיבתה מיו� בישיבתה מיו� , , , ,  אישרה מליאת המועצה המלצת ועדת התמיכות אישרה מליאת המועצה המלצת ועדת התמיכות אישרה מליאת המועצה המלצת ועדת התמיכות אישרה מליאת המועצה המלצת ועדת התמיכות פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        ::::להעניק תמיכות לגופי� הבאי� ובשיעורי� הבאי�להעניק תמיכות לגופי� הבאי� ובשיעורי� הבאי�להעניק תמיכות לגופי� הבאי� ובשיעורי� הבאי�להעניק תמיכות לגופי� הבאי� ובשיעורי� הבאי�, , , , 10101010/09/09/09/09/07/07/07/07                                                    
         2 2 2 75,00075,00075,00075,0002    ––––תנועת הצופי� העבריי� בישראל תנועת הצופי� העבריי� בישראל תנועת הצופי� העבריי� בישראל תנועת הצופי� העבריי� בישראל                                                     
        חחחח"""" ש ש ש ש5,0005,0005,0005,000    –––– לקידו� תכניות יחודיות בנגב  לקידו� תכניות יחודיות בנגב  לקידו� תכניות יחודיות בנגב  לקידו� תכניות יחודיות בנגב עמותהעמותהעמותהעמותה, , , , עמותת עלעמותת עלעמותת עלעמותת על                                                    

  
  אני חושב, קצת טובה יותר מאשתקד,  רוצה לאחל לכולנו שנה טובה�   אלי לוי

   לכל הפעילי� א�,ני המשפחותלכ� ולב,   שאשתקד היתה טובה מאוד     
  .במסגרת המועצה או מסגרות אחרות       
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה



  
        

 


