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  ע"סיון תש' ד 
  2010מאי  17 

  
  17.5.2010מתאריך  201006/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  מ וסגן ראש המועצה"מ -    מר אסי לוי
  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -    ד פיני דנינו"עו
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו

  יאהחבר מל -    מר יגאל להב 
  חבר מליאה  -    מר אבי לנקרי
  חבר מליאה -    מר יורם לסר

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  
  

  :משתתפים
  יועץ משפטי  -ד ברוך חייקין           "עו

  גזבר המועצה -   מר גיורא ראובני 
  מנהל מחלקה מוניציפאלית ומנהל הלשכה -מר אריק זורגר              

  מבקר  -   מר גרשון וינגרט         
  

  

  : סדר יום
  

  ראש המועצה  הרצל בן ארי –דיווח שוטף 
  
ששינה את שמו לפני הבחירות האחרונות הפיץ בישוב גבי גולן    - ד גולן נגד בן ארי"ספ

  .תביעה שקרית נגדי,לגבי הרצל בן ארי גולן 
התביעה נדחית לגופה וחייב אותו בהוצאות  .בית המשפט אמר את דברו בצורה ברורה

י "ד שלי מכתב שנשלח כביכול ע"הגיע לת .ד"ובשכר טרחת עו הוצאות שכר עדים ,משפט
שלחתי היום כדי למנוע לזות שפתיים . אחריםוחברי מליאה ל  עם העתקים עובד מועצה

   .חברי המליאה את פסק הדין כך שכל אחד יכול לשפוט בעצמו ,לכם
. המליאה עם האשמות חמורות בימים האחרונים רצים מיילים של חלק מחברי - מיילים

היות ואנו נמצאים בערבו של חג השבועות אבקש שלא להתייחס אליהם היום ולשמור על 
  .אי ההתייחסות לנאמר במיילים אינה מביעה הסכמה עם מה שנכתב  .איפוק

  
  

  2008ח בקורת לשנת "שור דואי
  :ר ועדת ביקורת"יו –יגאל 

  עיקר הבעיות שהועלו קיבלו תגובה .ח כספי גם כן"ודו 2008ח ביקורת לשנת "מדובר על דו
לוקה בחסר הוא פעילותו של מבקר  הדבר העיקרי שכן.  2009ואף מיושמים בפועל משנת 

  . חשוב לנו לקיים דיון ולקבל החלטות בנושא–המועצה 
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  מבקר המועצה –גרשון 
אני פעם בשבוע פה . בורלטפל בתלונות הציו  ח לראש המועצה"תפקיד המבקר הוא הגשת דו

כי אין להם משמעות לניהול , ח"דוביטוי באכן יש דברים שאינן באים לכדי . ומטפל בפניות
  . המועצה
  : החלטה 

  . ח"ח ועדת ביקורת ואושר הדו"נערך דיון בדו
  .ויובא למליאה  ר ועדת ביקורת"יוידון עם , ראש המועצה  י "ע בדקנושא המבקר י

  :הצבעה 
  . אושר פה אחד

 
 וסקירת פעילות 2009ח חברה כלכלית לשנת "דו. 1

  גיורא
החברה בשנים האחרונות היא . וגם סקירה כללית) לא מבוקר(ח כספי "אנו מציגים גם דו

 –י המליאה י חבר"שאלות שנשאלו ע.  ח"אלש 400 - ח זה ישנן רווחים של כ"בדו. רווחית
  .ייבדקו 

  :החלטה 
  .הפני המליאח חברה כלכלית והוצג ב"הוגש דו

  
  

  כיכר בכניסה לקרני  שומרון בסמוך לבית ספר משואה - 405ר  "תב
  ₪  450,000סכום 

  ₪ 405,000משרד התחבורה            : מקור מימון
  ₪ 45,000קרן לעבודות פיתוח   : קרנות הרשות

  .פה אחד : הצבעה
  .אושר: החלטה

  
          

  קותסיוע לנזקקים לצאת ממעגל הנזק - 406ר "תב 
  )קרן(₪  40.000סכום  
  )ללא השתתפות הרשות( תזבונוקרן עי: מקור מימון 
  פה אחד  :הצבעה 
  אושר פה אחד: החלטה 
   

            
   ציוד לכיתות החדשות בישיבת השומרון - 407ר "תב

  ₪  132,300סכום  
  )ללא השתתפות הרשות(משרד החינוך : מקור מימון 

  פה אחד  :הצבעה
  ה אחדאושר פ: החלטה
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 ועדת הקצאות  .1
  הרצל

, )אריק זורגר( –מזכיר , )פ צו האלוף"ע(החברים בה הם , קמת ועדת הקצאותהפ נוהל "ע
ועובד מועצה , )עדה ארנבר( –מהנדס , )ברוך חייקין( –ש "יועמ, )גיורא ראובני( –גזבר 

  ). לצורך העניין יאיר ושדי(האחראי על נכסים 
  :החלטה 

הועדה תידון בבקשות שאושרו . וועדת הקצאות הקמת את  מליאת המועצה מאשרת
  . באופן עקרוני במליאת המועצה

  . אושר פה אחד:  הצבעה
 
 הסכם לבניית מעון קרני שומרון .2

 הרצל 
      . ת לבניית מעון בקרני שומרון"ממשרד התמ₪  1,190,000הצלחנו לגייס , כידוע   
      עון היה במקום בו שוכן מועדון קרני את המיחידה עליה ניתן היה לתכנן הקרקע ה   
     אף הרחיבה את העמותה  ,שנה 20 -י העמותה מזה כ"היות והמועדון מנוהל ע .שומרון   
  . הוצע להנהלת העמותה לערוך חילופי קרקע .רבים המבנה והשקיעה שם כספים   
  .ש של המועצה"י היועמ"במנהל האזרחי ועואושר עקרונית הנושא נבדק    
    המועצה תקבל את הקרקע של המועדון ולחילופין תקצה  .קרקע חילופיההצעה  לערוך    
  פ הנוהל של "י חכירת משנה ע"ע לעמותת בית הכנסת קרקע  משטח בית ספר משואה   
  הערכת שמאי שיש לשפות את הנהלת בית הכנסת בגין המבנה  קיימת   .הקצאת קרקע   
   .₪ 200.000בסך של    

  . מבקשים לאשר את  חילופי הקרקע  ואת השיפוי הכספי אנו   
  

  יורם  
  .זה נראה כמו בריונות של הנהלת בית הכנסת 

  
  יגאל 
  ?מה יעשה במבנה של המועדון 

  
  הרצל

טרם התקבלה  .אנו מתכוונים למכור או להעביר למקום אחר, עצמוהמועדון את מבנה 
ונביא לדיון ואישור ות עם המבנה מה ניתן לעשנבדוק  מספר אופציות  .החלטה בנושא

  .מליאה
וכדי לא להפסיד את  14.6.10ת חוזה עד תאריך "מכיוון שאנו חייבים להציג בפני התמ    

את חילופי ) בהמשך לדיון הקודם(אני מבקש לאשר עקרונית , ת"התקציב  ממשרד התמ
מובהר כי האישור מותנה בקיום הוראות .  בכפוף לאישור וועדת הקצאות כחוק, הקרקע

  .הדין ואישור הגורמים המוסמכים לרבות נוהל הקצאת מקרקעין ומתן אישור על פיו
  .₪ 200,000את הפיצוי הכספי בסך כן ו    
  

  :החלטה    
אישור וועדת בכפוף ל,  חילופי הקרקעאת ) בהמשך לדיון הקודם(נית לאשר עקרו    

  מובהר כי האישור מותנה בקיום הוראות הדין ואישור הגורמים .   הקצאות כחוק
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   וכן את הפיצוי הכספי  הקצאת מקרקעין ומתן אישור על פיוהמוסמכים לרבות נוהל 

  .₪ 200,000בסך 
  :  הצבעה

  .אושר פה אחד
 
 ד"בית חב .3

  הרצל
  ). יגאל,עדה , אבי, טפלו, אבי, צלהר(בדיון הקודם החלטנו שתקום ועדת משנה 

ד "ד להקים את בית חב"בקשת בית חבה להוציא הודעה לציבור על הועדה ישבה והחליט
או \במטרה לשמוע את דעת הציבור ו, השקמה -פןהג שים בפינת רחובותגרעל המ

בכדי לצאת בפרסום לציבור אנו נקבע נתונים של גודל המבנה אחוזי הבניה  .התנגדויות
  . יום 30 - לתגובות הציבור ל, ואז נפרסם אותם לציבור 'וכד

  : החלטה
מובהר כי החלטה עקרונית זו  ,  ד ברובע גינות שומרון"החלטה עקרונית להקים בית חב

בקיום הוראות הדין ואישור הגורמים המוסמכים לרבות נוהל הקצאת מקרקעין  יתמותנ
  .ומתן אישור על פיו

  :הצבעה 
 .נגד) יגאל, חהשמ, יורם( 3, בעד  6
  
 מתן היתרי בניה גינות שומרון .4

  יגאל
  ?היתרי הבניה בגינות שומרון נושא מבקש לדעת איפה עומד 

  
 הרצל

 איתור. היתר הבתים להם אין  מיפוי י "ע בנושא היתרי הבניה נערכה מחלקת הנדסה
  .מוזלמרוכז ו באופןלתושבים תוכניות שהסכימו לעשות  ר ומודדטרוקטונסקו, אדריכל

 .את העשיה קטעב לתת היתרי בניה "ועדת תושלנו כסמכות את ה ששללההקפאה  צו 
 20ועומדים כבר  שנבנוהאלו בתים ללתת היתרים מיוחד אישור מהמנהל האזרחי  ביקשנו

אך ורק במנהל   ושרואהגיש תיקים שיניתן ל ל האזרחי השיב כיראש המנה. שנה 30-ו
   .את הבקשה ועדת חריגים תאשרבאופן פרטני לאחר ש

 אישורהאת  התקנון קיבל  ,בגינות שומרוןע "של התבתקנון השינוי קידמנו את מקביל ב
טרם אושר  אך א"בימים אלו מובא לדיון בלשכת רמואפוטרופוס ו התכנוןשל לשכת 

הם היתרי בניה לפי לתת ל ןלא ניתשידוע מרבית הבתים עברו שינויים וכפי  .סופית
    .במנהל האזרחיפ התקנון המתוקן "עאלא רק , הנוכחיהתקנון 

והאפשרות  האם לצאת לציבור עם המידעבתוך הצוות שלנו במועצה  הייתה התלבטות    
או שמא להמתין עד  החלקית לקבלת היתרי בניה רק למי שלא עשה שינוי כלשהו בביתו

ה לקבלת האישור לשינוי התקנון ואז לצאת לציבור עם מענה רחב לכולם  לכל מי שירצ
  . לקבל היתר בניה מכל השכונות בגינות שומרון

ם בכדי לא לגרום מפח את הוצאת המכתבי בעכהחלטנו ל בגלל המורכבות וההתלבטות 
  .וידיו כבולות לתיקון במצב.שאין לו היתר בניה קבל מכתב מנפש לתושב ש
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  יגאל
  .להתקדם –מציע שבכל זאת ייצאו המכתבים בכדי לאפשר למי שלא עשה שינוי בבית 

  
  אסי

לתת את  הבונות לחייב את החברותלנסות אני יכול לפנות לשר האוצר ובמשרד השיכון ו
  .היתרי הבניה

  :החלטה 
אסי ינסה לעמוד מול החברות המשכנות לבדוק האם בכל זאת ניתן להשית עליהם 

ייצאו המכתבים )טאוגוס( –במידה ולא תתקבל תשובה תוך חודשיים . הוצאות היתר
  . ה שבפרק זמן זה יאושר גם התקנון החדשבתקוו

  פה אחד אושר  :הצבעה
  

  לבקשת יגאל להב  –מגרשים פנויים בנווה עליזה  .5
  יגאל

הגיעה אלי פניה של תושבים שיש מגרשים שקיימים בנווה עליזה והם תחת כונס נכסים 
  . של העמותה

ל הפסקת ע 2202/3בשנת  התקבלה החלטה, ח של רשם העמותות על הפירוק"לאור דו
  . השיווק של המגרשים דרך העמותה

  
   ד חייקין"עו

אסור מדובר בעניין פרטי ו. רבותמשפטיות  עתדת מדובר על נושא שכבר התקבלו עליו חוו
  .  לעלות פה לדיון באופן הזה

  
  הרצל

 ולסייע בקידוםלו חומר שיכול לשפוך אור נוסף  כל מי שיש –לאור ההערה של ברוך 
  .  ד חייקין"או לעו ביר אליימוזמן להע, הנושא

  
  

      :רשם                                                                                                        
                          

  אריק זורגר                                                                            
מוניציפאלית                                                                                                                  ' מנהל מח                                                                                                        

  ומנהל הלשכה                                                                                                         
  
 


