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  ע"ו אדר תש"ט    
  2010 מרץ 01 

  
  01.03.2010מתאריך  10/2020' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים
   ראש המועצה-  מר הרצל בן ארי

  מ וסגן ראש המועצה" מ-    מר אסי לוי
   חבר מליאה-    ד פיני דנינו"עו

   חבר מליאה-    מר יגאל להב 
   חבר מליאה -    מר אבי לנקרי
  אה חבר מלי-    מר יורם לסר

   חבר מליאה-  מר בני מיכלוביץ
  

  :משתתפים
   יועץ משפטי-   ד ברוך חייקין"עו

   גזבר המועצה-   מר גיורא ראובני 
   מנהל משאבי אנוש -מר יאיר ושדי                 
   מנהל מחלקה מוניציפאלית ומנהל הלשכה-מר אריק זורגר              

  
   : חסרים

   חברת מליאה-  שמחה אשואל ' גב
   חבר מליאה-  ד מיכאל טפלו"וע
  
  

  :ונושאים שונים ,  דיווחים שוטפים –הרצל 
  

ה הצלחנו " ב.ס רימון עובד במתכונת אופק חדש זו השנה השלישית"  ביה-אופק חדש  .1

המקנה ,  לפידים וברקאי לתוכנית,ס משואה"לאשר במשרד החינוך לצרף את בתיה

ברכות למחלקת החינוך . מוריםושכר משופר ל, שעות פרטניות רבות עם תלמידים 

  . ולבתי הספר

 ע אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של עבודה עם המנהל האזרחי בנוג- קרקעות ביישוב .2

לאחר האישור הסופי יקודמו תוכניות . למקומות חדשים  לתעשייה בעיקר" קו כחול"ל

 . מפורטות להמשך פיתוח התעשייה בקרקעות היישוב

ח מהמשרד להגנת הסביבה " אלש400גייסנו כ , חל קנה  במסגרת מנהלת נ–נחל קנה  .3

כמו כן . זאת בעקבות פגישתנו עם השר גלעד ארדן, לצורך תכנון מפורט לשיקום הנחל 

! חבריי המליאה מוזמנים . 12.3.10ח בתאריך "אנו מקיימים צעדה בנחל בשיתוף מוס

 . השר גלעד ארדן יגיע לצעוד עימנו ולהתרשם מהנחל

 החלטנו להצטרף לתוכנית המשרד להגנת הסביבה –דת פסולת במקור מיחזור והפר .4

מדובר בפרויקט ארוך . זורחועידוד מ, ולהיכנס לפיילוט בנושא הפרדת פסולת במקור

 . דה ראשונייםובשנכנס כעת לתהליכי ע ומורכב 
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  להפסיק את ההסעות  הפנימיות ,   לאור הגזירה שהייתה בנושא - הסעות ביטחוניות .5

כ       "ר ועדת החינוך ח"ועם יו, נפגשנו עם שר החינוך,  תלמידים באופן מיידי450-לכ 

ל המשרד "פ הבטחת מנכ"ע.ע" שנת תשטל זאת לגביוביחד הצלחנו לב, זבולון אורלב 

 .כל עוד יהיה צורך ביטחוני ההסעות יתוקצבו

ונות  סיימנו את שלב הפגישות עם קבוצות מיקוד של תושבים מהשכ–חזון יישוב  .6

ועובדי , מנהלי מחלקות, שלב זה התקיים לאחר פגישות עם חבריי המליאה. השונות

לאחר מכן נביא למליאה . אנו נמצאים כעת בשלבי גיבוש ועיבוד המידע הכולל. המועצה

 . לאחר גיבושו הסופי ייגזרו ממנו תוכניות עבודה למחלקות השונות. את החזון היישובי

. ת רבות עם התאגיד ואופן התנהלותו ויחסו לתושבים לאור מחלוקו–תאגיד המים  .7

האחרונה שבהם התקיימה ביום חמישי האחרון . פגישות הבהרה בנושא' קיימו מס

 . אנו עושים מאמצים רבים לשיפור השירות הניתן על ידם. בליווי יועצים משפטיים

כמיל ,  לאור הקשיים הרבים במחסום נפגשנו עם ראש מנהלת המעברים– 109מחסום  .8

ז מרכז ניסים " כמו כן אנו נפגשים השבוע עם ממ.והצגנו בפניו את הקשיים, אבו רוקון

לסיכומים לגבי אופן התנהלות המעברים בצורה נוחה נסים להגיע  במשטרה  וממור

 . מהמצב הקשה כיום, יותר לתושבים

 חברת אפיקים מדווחת על קשיים רבים עם האוטובוסים –תחבורה ציבורית  .9

התאחדנו המועצות . עקב כך ישנן בעיות רבות עם התחבורה הציבורית . יםהממוגנ

המשרד והחברה צריכים לספק . באזור ונפגשנו עם נציגי משרד החבורה והחברה

 . פיתרונות בטווח זמן מיידי

 היום התחילו את העבודות של הכנה לקראת המעבר של סניף –ן מעבר הדואר לקניו .10

ל רשות הדואר היעד קביעת מזוזה "ערך כאן ביקור של מנכבשבוע הבא י. הדואר לקניון

 .'העברת הסניף ממש יתעכב עוד שכן יש לערוך הצטיידות וריהוט וכו.במהלך הביקור

ללמוד ל משרד החינוך בנושא היא לאפשר לתלמידי היישובים "החלטת מנכ  –תיכונים  .11

ייבנה ,  היישובים ס תמשיך בהתנגדותה לשילוב ילדי"יית כריבמידה  וע, ס "בעיר כ

 . ס"עד גמר בנייתו ילמדו התלמידים בכ. ס על אזורי בכוכב יאיר ליישובי הסביבה"ביה

ס ורעננה לגבי שילוב התלמידים "קרני שומרון מנהלת מגעים עצמאיים עם עיריות כ

 ל משרד החינוך נתן"יש לציין שגם שמנכ : ד חייקין"עו .שלה בתיכונים המקומיים

  . ס  תציית לו"שעריית כ בטוחלא , הוראה
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ישנה קבוצה שמעוניינת .  חתימות בכדי להתחיל לבנות20- מחכה ל–מעוז דניאל  .12

 .וזה נמצא בתהליכים , לרכוש

, פ צו הארנונה בלבד "נונה נעשית עמדידות אר : ד ברוך"עו  –סקר מדידות יישובי  .13

.      ד " ברשות שלנו מחייבים מדרגות וממ. פ פסיקות של בית המשפט העליון"וע

  .  שנים 4פ הוראות משרד הפנים אחת ל" אנו מחויבים לבצע את הסקר ע:גיורא

  , לשאלת יגאל עדיין אין לנו נתון סופי של כמות האנשים שהגדילו להם את ביתם

 . כיוון שעדיין לא הסתיימו המדידות

  . 2010 המועצה לשנת קציב נבקש לאשר ת16.3.10-בישיבה הבאה ב –תקציב  .14

   . מתוך מענקי האיזון27% קיצוץ של ח" מלש2.5התקציב מקוצץ ב       

  

   – 399' ר מס"אישור תב
  .    לשנה4.95% שנים צמוד מדד בריבית 10 –ל  ₪ 2.000,000בנק המזרחי הלוואה 

     יילים מבנים לח, מעון,  גני ילדים2(לביצוע תשתיות ציבוריות למוסדות חינוך וציבור 
          ).תכנון באזור התעשייה הצפוני, באלוני שילה ורמת גלעד

  שיעבוד הכנסות עצמיים ותנאים נלווים על פי דרישות הבנק
  .פה אחד   :הצבעה
  .אושר  : החלטה

  
   – 398' ר מס"אישור תב

   4.95% שנים בריבית 10 -בנק אוצר החייל צמוד מדד ל ₪ 1,500,000הלוואת פיתוח 
     מבנים לחיילים , מעון,  גני ילדים2( תשתיות ציבוריות למוסדות חינוך וציבור לביצוע

  ).תכנון באזור התעשייה הצפוני, באלוני שילה ורמת גלעד
  .שיעבוד הכנסות עצמיים ותנאים נלווים על פי דרישות הבנק

  .פה אחד             :הצבעה
  .אושר  : החלטה

  
  לדים בנווה מנחם  בניית גן י– 396' ר מס"אישור תב

   ₪ 1,288,772סכום 
   653,481₪משרד החינוך  : מקורות מימון

   635,291₪ סכום 398ר " העברה מתב–ה שנלקחה מבנק אוצר החייל אהלוו(מימון עצמי 
  .פה אחד             :הצבעה
  .אושר  : החלטה

  
  מגורי חיילים  -  401ר "אשור  תב

  ח" אלש325: סכום כולל 
 .398ר "נמצאת בתב, הלוואה שנלקחה מבנק אוצר החייל . עצמי : :מקורות מימון 

  .פה אחד          :הצבעה
  אושר          : החלטה
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  ע לתחנת דלק " הכנת תב– 382ר   "הגדלת תב
   75,680₪   סכום חדש 
  25,000₪  סכום קודם
   ₪ 50,680   הגדלה        
  קרן פיתוח  עצמי:מקור מימון

  .ה אחדפ        :הצבעה
  אושר  : החלטה

  
  )פינות עבודה(ס לפידים "בי" אופק חדש"  – 239' ר מס"אישור תב

   ₪ 35,200סכום 
  משרד החינוך: מקור מימון

  .פה אחד   :הצבעה
  אושר  : החלטה 

  
    ס משואה"בי" אופק חדש  "– 339' ר מס"אישור תב

  ₪ 35,200כום ס
  משרד החינוך: מקור מימון

  . אחדפה              :הצבעה
  אושר  : החלטה

  
  ברקאי  ס"בי" אופק חדש  "– 439' ר מס"אישור תב

  ₪  73,200סכום 
  משרד החינוך: מקור מימון

  .פה אחד             :הצבעה
  אושר  : החלטה

  
  י ספורטמגרש שיפוץ – 395ר מספר " תבאשור

   145,000₪סכום  
   ₪ 65,000  -  והספורטמשרד התרבות: מקורות מימון

   ₪ 20,000                               -ס "                 מתנ         
  . 60,000₪     –                     מימון עצמי קרן פיתוח      

  .פה אחד    :הצבעה
  אושר    : החלטה 

  
  בטיחות בדרכים -  400ר " תבאשור
   ₪ 32,222סכום 

   ₪ 29,000  -הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים : מקורות מימון
   ₪ 3,222                      - פיתוח  קרן                          מימון עצמי 

  
   : באפסרים"סגירת תב

  . 0₪: יתרה שיפור גיאומטרי בנווה מנחם – 305ר מספר "תב
  .פה אחד           :הצבעה

  שר        או: החלטה 
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  . ₪ 0: יתרה 2008 בטיחות בדרכים -  360ר מספר "תב
  .פה אחד        :הצבעה
  אושר  : החלטה

  
  .  0₪: יתרה  2009סימון כבישים והתקני בטיחות – 387ר מספר "תב

  .פה אחד   :הצבעה
  אושר  : החלטה 

  
  

   הבנקילטופס בהתאם אשור לפתיחת חשבון מועצה בבנק הדואר לתשלום דוחות
  .)פיקוח עירוני(

  .פה אחד  :הצבעה
  אושר  : החלטה 

  
  

  2007וד הכנסות עצמיות להלוואה שנלקחה מבנק המזרחי בשנת אישור שיעב
הפרוטוקול לא כלל בטעות שיעבוד הכנסות ,  11/2007שניתן בתאריך אישור המליאה 

  . פ בקשת הבנק עולה לאישור נוסף"ע. עצמיות
  .פה אחד  :הצבעה

  אושר  : החלטה 
  
  

    ד הפניםבהתאם להסכם פרישה של משר  של בני הורוביץהפסקת עבודה אשור 
  .פה אחד  :הצבעה

  אושר  : החלטה 
  
 

   ₪ 422, 413 -שהם כ ,2010ד "תקציב מועצמ 35% - באישור השתתפות המועצה
  .פה אחד  :הצבעה

  אושר  : החלטה 
  
  

  : אבי 
  .ד יציג במליאה את תוכנית העבודה השנתית שלו"ר המועצ"מבקש שיו

  
  
  
  
  
  

___________________  
  הרצל בן ארי        

      ראש המועצה    
 אריק זורגר: רשם


