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  ע"ו אלול תש"כ 

 05/09/2010  
  5.9.10מתאריך  80 /2010   'מס מליאהפרוטוקל ישיבת 

  :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

  חבר מליאה -    מר יגאל להב 
  חבר מליאה  -    קרימר אבי לנ

  חבר מליאה -    מר יורם לסר
  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ

  
  

  :משתתפים
  יועץ משפטי  -ד ברוך חייקין  "עו

  ל תאגיד המים והביוב"מנכ -מר יגאל רוזנטל 
  "יובלים בשומרון"נציג מטעם חברת  –מר עדי לייב 

  "ומרוןיובלים בש"נציג המועצה בדירקטוריון חברת  –מר דני רשפילד 
  "יובלים בשומרון"נציגת המועצה בדירקטוריון חברת  - ז "סנדרה ברא' גב

  גזבר המועצה –מר גיורא ראובני 
  מבקר פנים –מר גרשון וינגורט 

  

  :סדר יום

  תאגיד המים והביוב  -   מ"בע 2003יובלים בשומרון ".1
    ל ובקרני שומרון ל התאגיד מסר דיווח על תפקוד התאגידים בכל"מנכ – מר יגאל רוזנטל    
  .רויקטים שבוצעו והמתוכננים לבצוע בשנה הקרובההעביר דף שכלל מידע על הפ. בפרט    
  :שהמסר העיקרי  י חברי המליאה"לאחר הסקירה הועלו שאלות ע    

 .חוסר התייחסות – לוקה בחסר ,לקוח/ השרות לתושב  -
 .מנשר איכותי יותר לתושב על הנעשה בישוב -
 .ןה שתגרום להוזלת המחירים לצרכהתייעלות בחבר -

  
  :מר יגאל רוזנטל –ל החברה "תשובות מנכ   

 .)ר.ע.ג.מ(חברה הנותנת שירותים  -יצאו למכרז   –יש צורך בשיפור   .א
  .עד סוף השנה יוקם מרכז שרות לקוחות חדש מתוך מגמה שהשרות ישתפר

 .הוספת עובדים לחברה  .ב
 .החלפת צוות הכוננים וטיפול מהיר בתקלות  .ג

  
  :החלטות המליאה  

  .בדיקת תאגידים ברשויות אחרות  .א
 .שינוי בתפקוד התאגיד הנוכחי/ חודשים בדיקה האם חל שיפור  3בעוד   .ב
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 .בדיקת אפשרות הצטרפות לתאגיד אחר   .ג
 .בדיקת תגבור נציגות הישוב בתאגיד   .ד
 .ר התאגיד"יו –אסי לוי : הצעה   .ה
    מקבלים שרותים מאיים ולא בו אנו עצבדיקת הכדאיות הכלכלית ובחינת המצב    .ו

  .מתאגיד כלשהו 

 
  . 2010ח רבעוני שני לשנת "ראשון ודו ח רבעוני"דואשור   .2

  .יערך דיון ממצה בישיבת המליאה הבאה. חות"גיורא מציג בפני המליאה את הדו     
      .פה אחד: הצבעה    
       
  
  .קרני שומרוןב הצפוניעבודות פיתוח באזור תעשיה  - 813ר  "סגירת תב. 3

  ₪ 350,000בסכום      
  .פה אחד  :הצבעה     
  .אושר :החלטה     

  
 .שיפוצים במעונות –וסגירה ₪  220,955לסך ₪   400,218בסך  366ר "הקטנת תב  .4

  .פה אחד  :הצבעה     
  אושר :החלטה     

  
  שיקום מתקני משחקים  - 410ר "תב.  5

  ₪  354,000בסכום       
   ₪  354,000 - הפנים משרד: מקור מימון     
  .פה אחד  :הצבעה     
  אושר :החלטה     

  
  קרן פיתוח –סימון כבישים  במימון עצמי  – 411ר "תב. 6

  ₪  35,000בסכום     
  .פה אחד  :הצבעה    
  אושר :החלטה    
  
  אגיד  וקבלת פטור ממכרז לת החלפת מדרכות בעת החלפת קווי מים וביוב – 412ר "תב. 7

  "יובלים"     
  ₪   250,000בסכום     
  ₪ 250,000  -קרני שומרון . מ.קרן פיתוח מ: מקור מימון    
  .פה אחד  :הצבעה    
  אושר :החלטה    
  .בשומרון "יובלים"תופנה בקשה לממונה במשרד הפנים לאישור פטור ממכרז לתאגיד     
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  וועדהב נספח להרכב ה"מצ – וועדת רכש תריבח. 8

  סימה שטרייכר' גב, גזבר המועצה –מר גיורא ראובני , ד ברוך חייקין"עו :חברי הוועדה    
  .פה אחד  :הצבעה    
  אושר :החלטה    
  
   הנהלהוועדת  תריבח .9

  :חברי הוועדה    
  ראש המועצה –מר הרצל בן ארי     

  יאהמ וסגן חבר מל"מ –מר אסי לוי     
  המליאה חבר  –מר אבי לנקרי     

  .פה אחד  :הצבעה    
  אושר :החלטה    

  

  דיווח נושאים שוטפים
  :הרצל

  נענו 49מהם , מכתבים לתושבים 300מחלקת ההנדסה שלחה  – היתרי בניה
  .במידה ותהיה הצפה של פניות יהיה תגבור של כח אדם במחלקה, יצאו מכתבים לכולם

  
   .שבוע שעבררכז בקר אצלנו  באלוף פקוד מ –האלוף אבי מזרחי  – בקור אלוף הפקוד

  : בישיבה הועלו הנושאים

 .האלוף נתן הוראה לצאת להפקעה: עוקף נבי אליאס -
  השארת המצב הקיים היום: אפשרויות 3בדיקת  :מעבר צופים    -

  הרחבת המעבר                                                              
  סגירת המעבר                                                              

                        

          .19:00בשעה  19/10א  "בחשוון תשע' ביום שלישי יאה "תתקיים אי ת מליאה קרובהישיב*

         

  עדינה זהבי: רשמה                                                                                                 
  מזכירת ראש המועצה                                                                                                              


