
  

  

  

  

  ז" תשסבחשו�       ז"י                
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  1707/מה      מספרנו                      

  
  
  

  2006 במני� לשנת 9 �                      פרטיכל ישיבת המועצה ה
   20:30 בשעה 7.11.06שהתקיימה ביו�                          

    
  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�

  חבר המועצה �   מר נפתלי אדר    
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר     
   חבר המועצה�   מר יוס  אליעז    
    ר המועצהחב �  מר שאול דולב    

   חבר המועצה�    מר אריה הכט      
   רת המועצהחב �  הלורה לבנ' גב  
  ר המועצהחב �  מר יוס  ניס�    
  ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר   
    

   יוע& משפטי�  ד ששו� יצחק"עו :נוכחי�
  מבקר המועצה�  מר שמואל לביא    
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב    
   גזברית המועצה�  ליליא� אדרי' גב    
  ט המועצה" קב�  מר מוטי מיכאלי    
   מנהלת הלשכה�    י לובלאור' גב    
 מ מזכיר המועצה" מ�  עדנה זטלאוי' גב    

 
  8/06אישור פרטיכל ישיבה .    1  :על סדר היו�    
  

  דווח ראש המועצה .2
 
  .מחיקת חובות.    3

 
 ).ב"רשימה מצ(רי� "סגירת תב .4
 
 .בני שמעו�. א.אישור הסכ� שינוי גבולות בהסכמה ע� מ .5

 
 .זסעיפי� לדיו� מאת החבר יוס  אליע .6

  
  

 �  068/אישור פרטיכל ישיבה  �   1לסעי
  

  . אושר8/06פרטיכל ישיבה : החלטה
  

 � דווח ראש המועצה �  2לסעי
  

  אני מבקש לעדכ� , 6 בהמש. לדווח מהישיבה הקודמת על כביש �   אלי לוי
  התוואי הדרומי .  הגיעו לפגישה6  אתכ� כי המהנדסי� של כביש 

  יהיה מחל  בצומת ,  לא מאושרעדיי�,   מחוות פיליפ דרומה מתוכנ�
   31  דבירה ומחל  שני קט� מתוכנ� מזרחית לישוב על כביש 

  
  



  

  

  

  

  
  

  בי� אלה קיי� קטע התחברות .   שאי� בו פניות שמאלה
  . עליה ללהבי�–  ממזרח לתחנת דור 

  
  כל מי .   התחברות זו ללהבי� תיצור לנו עומס בי� הצומת המרומזרת

  ואני ,  מי שירד לכוו� מערב ישתמש בכ.  שיגיע ממערב יעלה ש� וכל
  .  אתנגד לכ.

  
    הבטיחו לנו להעביר אלינו את החלופות ולישיבה הבאה מבקש שהמועצה 

  .  תהיה שותפה לדיו�
  

  . מחלפי�3מ קיימי� " ק15 שבטווח 6 הא� מכירי� קטע מכביש �  לורה לבנה
  

  :המש. דווח,  לא לדיו� כרגע�   אלי לוי
  

   וכל זה משו� 5/07 � בחודשיי� וצפוייה להיפתח ב  הרכבת תידחה    
  .  שסוגרי� את החלל הפתוח וממזגי�

  
  ? לא נית� לפתוח את התחנה ובמקביל לבצע�  יוס  אליעז

  
  .ה� בודקי� זאת,  יתכ��   אלי לוי

  
  ! צריכי� להתנגד לפתיחה לפני השלמת כל האלמנטי��  יעקב שנחה

  
  אינטרנט שאלנו עד כמה תסייע תחנת  בסקר שאנו מריצי� באתר ה�   אלי לוי

  ". במידה רבה"ו" במידה רבה מאד" הצביעו 80% �כ.   הרכבת בלהבי�
  

  ,   השנה הבאה תהא לא קלה לשלטו� המקומי בהיבט של תקציב המדינה
  .  מקווי� שהיכ� שיקצצו נוכל לכסות בדרכי� אחרות

  .3 מליו� 140  �ל3  מליארד 1.6 �  תקציב הנגב ירד מ
  

  לאזור התעסוקה המשות  נבחרה חברה מנהלת ובימי� הקרובי�   
  .ל על מנת לקד� את הפרויקט.ה.ל החברה ת"  תיער. פגישה ע� מנכ

  
  ל משרד הפני� בנושא מערכת המי� והביוב לקראת "  פגישה ע� מנכ

  .כפי שהמדינה חוקקה, 2008  המעבר לתאגידי מי� בשנת 
  י מנהל "כ� ג� נאמר לנו ע,  מכ.  להבי� הולכת להפסיד בגדול כתוצאה

  .מינהל המי�  
  ,   רשויות רבות בישראל קיבלו ג� מענקי� וג� הלוואות למערכות אלה

  תינזק , הותיקה' למעט החלפת מערכת המי� בשכ,   להבי� שלא קבלה
  .  ולא הייתי רוצה לראות אותנו מפסידי� כתוצאה מהתהלי.

  .כרז ויתכ� שיאפשר את הנושאל בודק את אפשרות של יציאה למ"  המנכ
  

  ש� אי� לי הרבה ,   ג� מענק האיזו� עלה בישיבה זו והקיצו& הדרסטי בו
  .  ציפיות וכמוב� רזרבת השר שאנו כלולי� בהמלצה לקבלה

  
  .12/06יודיעו לנו עד סו  ,   פרס לניהול כספי עדיי� לא סגור

  
  להודיעכ� כי אני מבקש ,   זוהי הזדמנות שכל חברי המועצה נוכחי�    

  החליטה לחפש לעצמה עיסוק , הלה פסלר,   מנהלת לשכת ראש המועצה
  .            אחר

  .אנו מאחלי� לה הצלחה, תושבת הישוב, אורי לובל'   במקומה נכנסה הגב
  
  



  

  

  

  

  
  
  

  ? שלנו לאחרונהי מה המצב הביטחונ�  לורה לבנה
  

  .8 – 10/06עד , 14 � 10/05עד     בנושא הבטחו�     גניבות רכב �  מוטי מיכאלי
  .7 – 10/06עד , 17 � 10/05עד        פריצה לכלי רכב          
  .52 – 10/06עד , 46 � 10/05עד        פריצות לבתי�             

  
  .גניבות רכב בשנה + 50 שני� 3 יש לזכור כי רק לפני �  שאול דולב

  
  ?ז" מה ע� המשא�  יוס  אליעז

  
  , ר. לגייס מתנדבי� מקרב התושבי� מפקד הבסיס מנסה בכל ד�   אלי לוי

    קראתי לכל עובדי המועצה ואני פונה לחברי המועצה להתנדב בי� 
�  ל20:00  השעות  24:00.  

  
  . בתי� בהרדו 14 כשבועיי� לפני יו� כיפור נפרצו �  אופיר אליהוא

  
  . בתי�4 נפרצו �  מוטי מיכאלי

  
  ?הבטחו� אינה מתכנסת א� יש עליה בפריצות לבתי� מדוע ועדת �  יוסי ניס�

  
  .ר הועדה הסיבות שלו והוא יכנס את הועדה לכשימצא לנכו�" ליו�   אלי לוי

  
  . מכרזי� של רשות הרכבת להקצאת תחנת מוניות בתחנת הרכבת�  אריה הכט

  .  חושב שצרי. להגביל אות� אצלנו
  

  .  על מנת לקד� את המרכז המסחרי שהתחנה תהיה ע� שלוחה ברכבת
  

  לכשיוחלט להוציא , טריטוריה� אקס � השטח של הרכבת מוגדר כ�   אלי לוי
  .  מכרז אני מאמי� שישתפו אותנו

  
  חבל ,   מבר. את יוסי ניס� על יזמה ברוכה בנושא הסעות תלמידי�    

  החברה ששמה מוזכר .   מאד שאתה עושה זאת מבלי להתייע& עמנו
  ת  העסק שהמשרד לאיכו�  במסמ. של. הפרה את תנאי רישיו

  .  הסביבה הגדיר והוחלט להתלות לה� את הרישוי
  .  בית המשפט שלח אות� לועדת שימוע ששמעה אות� במספר פגישות

  
  .  משרד התחבורה בודק ועוקב אחר הקורה ע� החברה

  רכז ,   חבל מאד שהוצאת את המידע ללא שנפגשת ע� יוע& הבטיחות
  .מהנדסת המועצה,   ההסעות

  
  .ת כל הבדיקות שצרי. עשיתי א�  יוסי ניס�

  
  האחריות והפעילות ,  ג� א� מקבלי� כא� החלטות שאתה מתנגד לה��   אלי לוי

  .  משותפת כא� לכול�
  

  . אותה חברה בצעה כא� עבירות שסיכנו את ילדינו,  ג� לאחר השימוע�  אריה הכט
  ?  הא� אי� לנו מנדט להחליט

  
  ?ובת המועצה הא� אתה זוכר את פסק הדי� שנפסק לח�  יוסי ניס�

  
  . איני זוכר כעת�   אלי לוי

  



  

  

  

  

  
  
  
  

 �  מחיקת חובות �   3לסעי
  

  הפעלנו את כל ,  יש כא� המלצה למחיקת חובות של שתי משפחות�   אלי לוי
  ,   ההליכי� לגביית החוב ולאחר שיקולי� גדולי� ג� ע� היוע& המשפטי

   לא ד רוזנצוייג אותו אנו מעסיקי� לנושא גביות ומבקר המועצה"  עו
  .  נותרה בידנו ברירה למחיקת החוב
  . ברשימה2'   אני חייב לציי� כי לגבי נישו� מס

  כשהגענו אליו הבייתה מצאנו מצב קשה עד ,   משפחה ששכרה כא� בית
  ממצב של לגבות חוב עברנו , בית ריק ובקושי מזרני� על המיטות,   מאוד

  .  למצב של גיוס עזרה למשפחה זו
  

  ?יזו תדירות אנו נאלצי� למחוק חובות בא�  נפתלי אדר
  

  .זו הפע� השניה,  לפני מספר שני� מחקנו חוב של נישו� אחד�   אלי לוי
  

  ? כיצד מגיעי� לסכומי� כאלה�  נפתלי אדר
  

  י הנוהלי� המקובלי� וג� אנו " פעולת הגביה מתבצעת בכל הדרכי� עפ�   אלי לוי
   וכשהולכי� לעיקול עד שמגיעי� לעיקול עוברת שנה.   מנסי� בטלפו�

  .על סכומי� אלה נוספי� ריבית והצמדה,   מגלי� שאי� מה לעקל
  

  יתכ� שתו. תקופה , 1' בעיקר של נישו� מס,  מה בוער לסגור את החוב�  יוס  אליעז
  .  נקבל את כתובתו הסדירה ונוכל לגבות את החוב

  
  . משרד הפני� דורש ממ. למחוק חוב�  שמוליק לביא

  
  . אנו ממצי� עד תו� את התהליכי� לפני שאנו מעלי� זאת לאישורכ��  ליליא� אדרי

  
  , לורה לבנה, אריה הכט, שאול דולב, אליהוא אופיר, אדר נפתלי, אלי לוי:  בעד�  הצבעה

  .יעקב שנחה, יוסי ניס�
  .יוס  אליעז:    נמנע   

  
  .1'  ההמנעות שלי רק לגבי נישו� מס�  יוס  אליעז

  
  , רוב קולות החליטה מליאת המועצה לאשר מחיקת החובות לנישומי�ב: החלטה 

  .ד רוזנצוייג"י פנייתו של עו"    עפ
  

 �  רי�"סגירת תב �  4לסעי
  

  ?ר חדש" הא� נית� להציע אישור תב�  לורה לבנה
  

   כל העודפי� הולכי� לשוט  משו� שמינהל המי� שהיה צרי. להעביר�  ליליא� אדרי
   760זה מעמיד אותנו בחוסר של , ח" אלש240עביר לבסו  ה, 3 מליו� 1  

  .3  אל  
  

  רי� והעברת היתרה לתקציב" פה אחד אישרה מליאת המועצה סגירת התב�החלטה
  �  .   השוט

  
  
  
  



  

  

  

  

  
  

 �  בני שמעו�. א.אישור הסכ� שינוי גבולות בהסכמה ע� מ �  5לסעי
  

  בי� את מכו�  הבאתי בפניכ� את דרישתנו להעביר מבני שמעו� ללה�   אלי לוי
  . תחנת הדלק ובריכת המי�,   הטיהור

  .  משרד הפני� החליט למנות ועדת חקירה לכל מחוז
  

  קבלת בריכת המי� ללהבי� :   לבסו  סוכ� על דעת שני הצדדי�
   והעברת כספי הארנונה של מכו� הטיהור 12/06  החל מסו  

   חקירה ר ועדת"מר אמיר ריטוב מונה כיו,   למנהלת איזור התעסוקה
  .  בהסכמה ובאחריותו לרשו� פרוטוקול הסכמת הצדדי�

  
  על הראיה ועל הדר. המהירה , על היזמה,   יש לי הערכה רבה לממונה

�  שהוא פעל כדי ששטח השיפוט ומרחב התכנו� יעברו לידנו ב 1.1.07.  
  

  , ה הכטארי, שאול דולב, יוס  אליעז, אליהוא אופיר, נפתלי אדר, אלי לוי  :  בעד�הצבעה
  .יעקב שנחה, לורה לבנה      

  
  .יוסי ניס�:                נמנע

  
   מליאת המועצה אישרה ברוב קולות את ההסכ� לשינוי הגבולות בהסכמה –החלטה 

  .                 ע� המועצה האזורית בני שמעו�
  

 �   סעיפי� לדיו� מאת החבר יוס� אליעז�    6לסעי
  

  י� בישוב שמשלמי� בו הרבה כס  ע� אנשי�  חושב שאנו חי�  יוס  אליעז
  אחד הנושאי� הוא תיבות .   טובי� א. איכות החיי� שלנו נפגמת

  .  הדואר
  

  '       אני מתכתב ע� רשות הדואר כבר שנה וחצי ותשובת� היא בשכ
  זהו השירות ,   ע� בנייה רוויה אי� לה� בעיה אול� בפריסה על שטח

  , ועלת בניגוד לחוקי� ואמנות בינלאומיותרשות הדואר פ.   שה� מספקי�
  .זוהי הפרה של האמנה,  צרי. להגיע הביתהר  בתשלו� הבול הדוא

  
  ברגל לתיבת '  דק13.5 מדדתי �  בנוגע לקבלת דברי דואר רשומי� 

  אז צרי. לחכות ' מ לסוכנות וא� זה ביו� ו" ק2מש� עוד ,   הדואר
  .'  ליו� א

  
   השבעה מצא עשרות מברקי� בתיבת בתו�,   שכני ששכל את אשתו

  .  הדואר
  ניסיתי לשכנע מספר עורכי די� ,   במקו� להתקד� אנו נסוגי� אחורה

  .  לצאת בתביעה יצוגית
  

  מתסמרטט ומתקמט ,   הצרה ע� התיבות שה� קטנות מאוד ודואר מתקפל
  .מ להיכנס לתא"  ע

  
  .במרכז הותיקא. סוכנות הדואר נותרת ,   המעבר של התיבות דווקא טוב

  .אני מבקש את ברכת המועצה לפעול,   זה  עונש
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  
  
  

  א. זה שהתיבות נמצאות ,  לחלוקה בביתת איני מתנגד�  לורה לבנה
  . מפגש חברתי,   במרכז זה מעודד אנשי� להגיע למרכז וכ. נוצר

  .  איני רואה פסול בכ.
  

  � אוכלוסיה גדולה מאודיש כא,  בשבילי ללכת עד לש� זה עבודת פר.�  יוס  אליעז
  .   שיש לחשוב עליה    

  
  לא יחזור נושא חלוקה באמצעות ,  בדקתי את הנושא ברשות הדואר�   אלי לוי

  איני ידוע . מגמת רשות הדואר להרחיב את נושא תאי חלוקה,    דוורי�
  כי איני יודע מה ,   א� כמועצה אנו יכולי� לתבוע כנגד אמנה בינלאומית

  .אל מול האמנה הבינלאומית  מצב המדינה 
  

  .  היתה פניה ג� של עדנה למשרד התקשורת ותשובת� מונחת לפניכ�
  

   בנושא המברקי� שעדנה תבדוק כיצד יגיעו לבתי� או לפחות יודיעו �  יעקב שנחה
  .  טלפונית על כ.

  
  . ג� נושא דברי דואר רשומי��  יוס  אליעז

  
  ת ידיו של חבר המועצה יוס  אליעז  ממלי& בפני חברי המועצה לחזק א�   אלי לוי

  .  לפעול בש� המועצה מול רשות הדואר
  

  זוהי עוד סיבה לאנשי� ודווקא ,  במרכזר אני מתנגד לבטול תאי הדוא�  יעקב שנחה
  .  גימלאי� לצאת מהבית

  
   מציע שיוס  אליעז ומזכיר המועצה יפעלו יחדיו מול רשות הדואר �   אלי לוי

  .ר בישוב  לשיפור שירותי הדוא
  

  .  אני כראש מועצה מסמי. אות�
  

  . מקלוט במרכז המסחרי�  יוס  אליעז
  

  א במרכז"ר כ" מ24 מקלטי� של 4:  דווח על פי המסמ. שצור �  מוטי מיכאלי
  .  המסחרי

  
  .ד"כעת חייבו אות� בבניית ממ,   באשר למועדו� חברי�

  
  .מוות אני בכל הכבוד אומר שהילדי� חשופי� לסכנת �  יוס  אליעז

  .מדינה מופקרת,   זו הפקרות
   �לרווחת� וג� לביטחונ,   תפקידנו לדאוג ולפעול לכלכלת התושבי�

  .  האישי ג� א� איננו אחראי� לכ.
  

  . יש תקני� במדינת ישראל לבינוי�  יעקב שנחה
  

  ד המתייחס " מתחייב להביא אלי. תשובה מוסמכת בנושא תק� הממ�  אדר נפתלי
  .קוד העור   למועדו� חברי� מפ

  
   חבר המועצה יוסי ניס� ביקש לבצע חלופי גברי בועדת הכספי� הוא �   אלי לוי

  הסבנו את תשומת ליבו כי , רונית עייאש'   הציע את עצמו במקו� הגב
  לפיכ. הגיע תיקו� שהוא יכנס במקו� ,   כבר ביצע החלפה למתוק כה�

  .  מתוק כה�
  



  

  

  

  

  
  
  

  .בוע והוא אינו יודע על כ. אני דברתי ע� מתוק הש�  יעקב שנחה
  

  . הוא שכח�  יוסי ניס�
  

  חבל לנו על ההחלפה משו� ,  אני שמח שיוסי ניס� החליט לקחת חלק�   אלי לוי
  כ החבר ניס� "כמו, ר ועדת כספי�"י יו"עפ,   שמתוק כה� היה חבר פעיל

  .�  מבקש שמיכאל רוז� יכנס במקו� איציק זיו בועדת הביטחו
  

  .דוע על כ. שאיציק זיו רצה לפרוש מועדת בטחו� לא י�  שאול דולב
  

 פה אחד אישרה המועצה בקשתו של יוסי ניס� למנות את עצמו במקו� מתוק כה� בועדת כספי� –החלטה 
  .ולמנות את מיכאל רוז� במקו� איציק זיו בועדת בטחו�

  
  )פונה ליוסי ניס� (�   אלי לוי

  . שאילתות4  מוגדר בחוק כי נית� להציג בישיבת מועצה רק 
  . השאלות הראשונות4 �  ולפיכ. אתייחס ל

  
  ? הא� נער. מכרז הנושא הסעות לבתי הספר–שאלה 

  
   משרד החינו. מאל& אות. להוציא מכרז הסעות ומלווה אות. בתהלי. עד –תשובה 

  .               חתימת ההסכ�
  רד מש.    לפני שנה בקשנו לא לצאת למכרז כי צפינו עליה במחירי ההסעה

  .אילצנו לצאת למכרז שאכ� ייקר את העלויות, שלא נעתר לבקשתנו,    החינו.
  

  ? מהי ההשתתפות של משרד החינו. בהסעות בישוב ומחוצה לו לפי גילאי�–שאלה 
  

  . מציע שתשב מול רכז ההסעות–תשובה 
  

  ? מדוע לא נער. שימוע לעובד אחזקה שפוטר–שאלה 
  

  א אזי אי� "א� כוונת. לעובד דר. חברת כ, מוע כל עובד במועצה מקבל שי–תשובה 
  .   לו שימוע

  
  .לבסו  עלה שמו של העובד, נתקיי� די� ודברי�

  
  . אלה היו פיטורי� בהסכמה�  ד ששו�"עו
  

  ? מי מספק היו� בישוב שירותי אחזקה,  מאחר וכל עובדי האחזקה פוטרו–שאלה 
  ?לה מתפוצ& צינור באמצע הלילהמי מטפל א� חלי,               מי כונ� בסופי שבוע

  
  .  שעות24הנושא מופעל , האחזקה של הישוב עובדת נושמת ופועלת'  מח�  תשובה

  .  כוננות כולל שישי שבת כולל חגי�   
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  
  
  
  



  

  

  

  

  
  
 

  ז”בכסלו תשס' ו                                                                                         ט
  2006 בדצמבר    6                                                                                         

  
  

                                                   תיקו�
  

  06/117/ מיו� 069/לפרטיכל ישיבת מועצה                   
  
  

  . מרכז חלוקת הדואר–יו� מאת החבר יוס  אליעז  סעיפי� לד– 6בסעי  
  
  
  

  ,אני תומכת במרכז החלוקה במרכז החדש כי זה יוצר מפגש חברתי "–לורה לבנה 
  ".מגביר את כח הקניה לעסקי� וביחד יוצרי� הווי קהילתי

  
  "כדאי להוסי  את עני� העישו� בסני , א� יש פניה לדאר בבעיות של להבי�"
  
  
  )5/12/06 מיו� 10/06אושר בישיבה (
  
  
  
  

 עדנה זטלאוי: רשמה              
  
  

 
 


