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  ט"תשס, ב תמוז"כ 

  2009, יולי 14 
  

   6/2009' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  13.7.09ט "תמוז  תשסבא "כמתאריך 

  
  
  

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -  ד  יוסי דנציגר"עו
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו

  חבר מליאה -    מר יגאל להב 
  חבר מליאה -    סי לוימר א

  חבר מליאה  -    מר אבי לנקרי
  חבר מליאה -    מר יורם לסר

  
  :משתתפים

  יועץ משפטי  -  ברוך חייקיןד "עו
  מנהל הלשכה -    אריק זורגר

  
  :חסרים

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  

  הרצל
  

  פרישת אופירה אהרוני מחברות במליאה וכניסת שמחה אשוואל
  

. במקומה מצטרפת שמחה אשוואל. בכתב על פרישה ממליאת המועצהאופירה אהרוני הודיעה 
  .אני מקדם בברכה את שמחה ומאחל הצלחה

  יגאל
  .לדוד סויסה לאשר במנהל את המגרש  מבקש להעלות לדיון אי התנגדות של המועצה

  
  ברוך 
  .עדהה של עזרתאת יקבל ו שדוד ילך למנהל האזרחי הסכמה בבית משפט ההיית

לישיבת  ןענייזה לא , אני רוצה להדגיש. סכמה וצריך לכבד אותהה ההיית, בשורה התחתונה
  .זה גם לא נתון להחלטת המועצה, מועצה

  
  יגאל

  .שאף אחד מהמועצה לא יתנגד מאחורי הקלעים למהלך, אני רוצה להעלות את ההצעה לסדר
  

  ברוך
  .א על פקידי המועצהול ,ועצהמלא על ראש ה ,ביצועידבר שום אופן בהמליאה לא יכולה לכפות 

  
  אבי

  .ניים בארבע עי ם דוד סויסה וישמע אותוע שייפג אני מציע שהרצל
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  הרצל
  .בפגישה נוכח ובתנאי שאבי יהיה, לפגוש את סויסה את ההצעה של אבי  קבלמוכן ל

  
  ווחים שוטפים יד
  

  הרצל
, סים"ליגת המתנב ,בקט רגל אלופי הארץ,קבוצת הכדורגל הייצוגית שלנו –" כח קרני שומרון"ה

  !ומברכים אותה על הישגיה גאים בקבוצהאנו 
לימודי העשרה ן "ס רימו"ביהלומדים ב' ח' בוגרי כיתות ו תלמידים  30-כ – העשרה בקיץלימודי 

  . כהכנה ותגבור לקראת שנת הבאה.אנגלית ומתמטיקהב
מו היה הבטיחות הנושא המרכזי עי .במועצה ביקור היום קיים, דותן ניצב חגי – ז"ביקור ממ

ט תחבורה וראשי רשויות לתת "א קמ"ז יזמן פגישה עם הרמ"בסיכום הפגישה הממ .55בכביש 
  .מענה לבטיחות הכביש

, 55ביקשנו פגישה בנושא תיעדוף התקציב לכביש . צ"הוכנס לתוכנית העבודה של מע – 55כביש 
  .ניין זהתהיה עבודת מטה של כלל הגורמים באזור בע, בתכנוןוכאמור הנושא 

לדווח על  מבקש. לעשות בדיקה משרד הפנים את המועצה שנים מחייב 4 -אחת ל – סקר מדידות
  .שחברי המליאה יהיו כפיילוטו כך 

  )במליאה עקב קוצר זמן הוקראהמשך הדיווח שלא (
  .על כל שימוש חריג יש קנס גבוה שהולך לקופת האוצר.עבר בכנסת - חוק הבצורת

ביקרו בישוב מנהל טכני ואדריכלית של חברת נירלט שולטים על  )בתי אשדר( - חזות רחוב האלון
מפרט טכני שיוצג בפני חברי +נערך סיור יכינו הצעה אדריכלית  . משוק הטיח הצבעוני בשוק 55%

  .המליאה
יגאל (י מנהל מינהל הבינוי של משרד החינוך"בביקור שנערך בישוב ע.חינוך –בינוי ושיפוצים 

  .נווה מנחם וגינות שומרוןב ,כיתות גן 2בינוי . 1מספר בקשות  הוגשו) צרפתי
  ס ברקאי"כיתות בי 8בינוי .2                                              

  .ס רימון"שיפוץ ושיקום פיזי של בי. 3                                              
ויכנסו לתוכנית העבודה של  וי אושרו עקרוניתשאר בקשות הבינ,בינוי גן בנווה מנחם  : אושר

  .במסגרת הראשונה של השיפוצים של המשרד לייכלן "שיפוץ ושיקום רימו. 2009/10
ע הניבו תוצאות ראשונות "י ראשי רשויות והנהלת מועצת יש"הפעולות בכנסת ע  - חוק הפריפריה

ממשלה להחליט על שדרוג שינוי זה יכול לתת כלי ל.כפרמטר ראשי יהביטחונשל העמדת נושא 
  .זהו צעד גדול וחשוב אך עדין לא סגור . ע בכלל ואנו בתוכם"הסיוע לישובי יש

  
 כולל נציגי השר ונציג הרבנות המקומית  אישור הרכב המועצה הדתית

נציגי הרשות  , מאיר גרוסר ואביגדור אפשטיין - נציגי השר ,דוד כהן –נציג הרבנות : ברשימה 
   .לוי ואבי חלא מנשה -המקומית 

  .אושר פה אחד  :החלטה
  יגאל

  מבקש שיהיה נציגות לצעירים במליאת המועצה הדתית
  הרצל

  .יש לפנות אליהם, זו החלטה של מליאת המועצה הדתית שהיא ריבונית להחליט החלטה שכזו 
  

   ס"בחירת חברי הנהלת מתנ
  40%מותה תורכב מלפחות הנהלת הע  -כינון ) "10.4סעיף (סים  "של החברה למתנ פ הנוהל"ע

    ."סים"נציגי חברת המתנ 20% ו, י ראש הרשות"ע  40%עד , נציגי ציבור
   . נציגים 2תוכל להציע  כל סיעה  , היות ומדובר בצוות של עשרה חברי הנהלה
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ליאורה ,טלי פונטוביץ,דליה תנעמי,מנחם הורוביץ,רותי בן ניסן,הרצל בן ארי:המומלציםרשימת 
  .דידי רנד,פיני דנינו,דקל תרצה,ברכה קטוביץ,בוגמולניק

  .אושר פה אחד  :החלטה
  
  
  עדת מכרזיםר וחברי ו"יו

יחד עם  כחברה אשוואל  שמחהאת ו, הועדהר "כיולוי מציע למנות את אסי , עקב פרישת אופירה
  .אבי לנקרי

  )חברים –שמחה ואבי ,  ר"יו –אסי (אושר פה אחד    :החלטה
  
  ר ועדת ערר"יו

  .ד אבי ברק "עו  :ההצע
  .אושר פה אחד  :החלטה

  
  ע גינות שומרון "עדכון תב

ללא שינוי , לשינוי תקנון לפעול הועדה המליצה פה אחד , בנושא של ועדת המשנה פגישות' מסהיו 
  .אדריכלים 3 -יש הצעות מחיר מ, חברי הוועדה שלחו הצעות לשינוי.תשריט

  .בחירת אדריכל+ עיםים המוצשינוילגיבוש הלדון  תוזמן משנההעדת ו
  

  שעת פתיחת גני ילדים
  .בשעה מוקדמת יותר להורים שיוצאים מוקדם לעבודהי "פניה של יורם לפתיחת גנ ההיית

תמורת  07:00חינוך יצא מכתב להורים לאפשר קליטת ילדים  משעה ' לאחר עבודת מטה של מח
  .תשלום

הסייעת ללא תשלום /יתאמו עם הגננת  07:30כמו כן הורים שזקוקים שילדיהם יקלטו בגן בשעה 
  נוסף

  
  קרוואנים

  ורםי
  .עסקיתמבקש שטח שעליו יבנה תוכנית . האחרון הפרויקטכמו , מבקש לבנות עוד קרוואנים

  הרצל
  ? האם יש תוכנית אופרטיבית לבניה 

  יורם 
  .מבקש שתסמנו לי שטח שעליו ניתן להניח קרוואנים.םייאבל יש לי משקיעים פוטנציאל. לא

  מיכאל 
  .תעמוד מולי  בנושא תיאום קרקעות, ר ועדת קרקעות"כיו

  
ר "לאיתור שטח יש לתאם עם יו. הכוללת משקיע לפרויקט,יורם יכין הצעה אופרטיביתסוכם ש

  .ועדת קרקעות 
  

  ווחיםיהמשך ד –הרצל 
במטרה , בנושא בניה בישוב 9.00לדיון ביום שישי בשעה  תושביםהזמנתי  –כינוס בנושא בניה 
  .לשמוע את הישוב

  
  הסעות נוער בליל שבת

  יגאל
  .הצענו שיהיו הסעות וזה אושר אך לא מבוצע בשטח
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  הרצל
בגלל המחויבות של נוהל  ס שהודיע שאין לו אפשרות להפעיל שירות זה"הנושא היה בידי המתנ

  .תיאום טיולים
  .ם הרב הלוי בנושאע שגמציע שיגאל ייפ

  
  יגאל

  .מציע שיאיר יצטרף לפגישה זו
  

  יגאל והרב הלוי , יאירך פגישה בין רסוכם כי תיע
  

  ועדת חינוך
  

   –יורם 
  מציע להעלות לסדר היום הקמת ועדת חינוך

  
  הרצל

ה אנו גאים במערכת "ב. אינני מחויב להקים ועדת חינוךוועדת חינוך הינה ועדת רשות ולכן 
  . שלנו ואני מוכן להשוות את מערכת החינוך שלנו מול כל מערכת אחרת החינוך

  .לדחות את הנושא לפעם אחרתולכן מציע לועדת חינוך  עם שמות נציגים אינני ערוךכרגע 
  

  יגאל
  .כעת מבקש להעלות להצבעה להקים ועדת חינוך

  
  הרצל
ומהם נרכיב את . חילוניי "לגננציג י דתי ו"גנלנציג +  ס "נציג מכל ועד הורים בכל ביה  ,מציע

  .איש מקצוע בחינוךכ שייעץ לי איש חינוך  +הועדה 
  

  יורם
  .אלא תהיה ועדה רגילה, אני מציע שלא יהיה כך

לא עסוקים במדיניות מערכת החינוך  ועד הורים יונציג, ר נפרד"הועדה צריכה לקום עם יו
  .ס שלהם"אלא במיקרו של ביה, תהיישובי

  .יש פה פחד משותפות של צעירים. של ועדת חינוך מסמוסשהרצל מעלה היא אני חושב שההצעה 
  

  הרצל
  .אינני מפחד מאף אחד ומבקש שתמחק את המילה הזו

  
  יגאל

או ועדות , כ בנויה הועדה"ככה בד,ס"מנהלי בתיה, ועדת חינוך עד היום כללה נציגי ועד הורים
  .הגיש מועמדותאך לדעתי כדאי לפרסם לציבור לפתוח ול. שהיו עד היום

  
  :הצבעה להחלטה

וכן יתוגבר באנשי , ס"נציג חינוך מסגל ההוראה של ביה, )י הועד"שיבחר ע(נציג מכל ועד הורים 
  .י חברי המליאה"שיוצעו ע חינוך

  
  )יורם(נמנע  1  בעד 7  :הצבעה
  .אושר  : החלטה
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  הרצל
  55חלופות לכביש נירית  כביש 

  
  .לבנות עוקף לנבי אליאס לאלוףעל בקשתי ,חתיאחרי הפגישה עם אלוף הפיקוד דיוו

  .דיון ביקש שנביא איש מקצוע מהתחום והציע את שמו של אברמי שבות. יגאל ביקש דיון בנושא
  .הזמנתי אותו לכאן הערב להציג את הנושא

  אברמי שבות
  .נתן סקירה על ההיסטוריה של מערכת הכבישים לקרני שומרון והחלופות שלו על מפה

ץ לקצר ולצמצם את השטח שמקיפה את "ומרון ירד מהפרק אחרי החלטת הבגית קרני שכביש ניר
  . בטחון בצד הדרומי של אלפי מנשה/גדר ההפרדה

החלופה לכיוון היציאה לתחנת הדלק באלפי מנשה נגנזה עם הקיצוץ של תוכנית הגדר שכיום 
  .עוסקת רק בעוטף ירושלים

כחלק מתוכנית כוללת של )88הוצג מפה עם העוקף מ(. 1988-ן ואושר כבר ב נעוקף נבי אליאס תוכ
עוקף מצפון לעזון עליו אנו נוסעים היום ועוקף קלקליה מצומת עופרה מוזס לצומת . עוקפים

  . צופים שעליו אנו נוסעים היום
  יגאל

ולכן אולי  ביקשתי את הדיון בנושא כי הבנתי מהרצל שאלטרנטיבה של כביש נירית קרני יורדת
  .וות כביש שיתחבר למחלף איילכדאי להת

  אברמי
נראה .צריך לבדוק . אינני שולל את הרעיון . אני יודע על תוכנית של כביש עוקף צפונית לכפר סבא

  .לי שרוב הציבור נוסע לכיוון תל אביב לכן החלופה לכיוון מעבר אליהו סבירה יותר
  יגאל

איפה הבעיות של הבטיחות היכן  אני מבקש לקבל נתונים מדויקים,היות ומדברים על בטיחות 
  ?הולכים דווקא לנבי אליאסלמה . מתרחשים התאונות ושם לשים את הדגש

  אברמי
והתחזוקה שלו בא מתקציב  55והתקציב של כביש  ,הטיפול בעוקף נבי אליאס בא מתקציב אחד

  .אין קשר ביו הנושאיםש כך, אחר
  הרצל

ז התחייב לכנס ישיבה "היום הממ. 55ל כביש צ נכנס לעבודות ע"בתחילת דברי כבר ציינתי שמע
ן שום קשר בין עוקף יכך שא. ט תחבורה וראשי רשויות לדון בבטיחות בכביש "קמ,א "יחד עם רמ

  .לכל אורכו 55אנו מטפלים במקביל בכביש .נבי אליאס לבטיחות של שאר הכביש
  הרצל

  .וקף נבי אליאסלבניית עמול השלטונות  מבקש שמליאת המועצה תחזק את ידי לפעול
  החלטה
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  הרצל בן ארי        
  ראש המועצה        
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