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ב"אאבתשע"י
2302יולי03

 2/02/22פרוטוקול ישיבת מליאה מספר :הנדון
    /0020/22ב  "באב תשע' שני   יא יוםמ

 בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה 0:00/בשעה 
 :נוכחים

ראשהמועצה-מרהרצלבןארי
מוסגןראשהמועצה"מ-מראסילוי

חברמליאה-מרבנימיכלוביץ
חברמליאה-דמיכאלטפלו"עו

חברמליאה-מריגאללהב
חברמליאה-מראבילנקרי

החברמליא-דפינידנינו"עו
חברמליאה-מריורםלסר

חברמליאה-מראריאלניסן


 :משתתפים
להמועצה"מנכ-מראריקזורגר
גזברהמועצה-מרגיוראראובני
מנהלמחלקתחינוך-מריאירושדי
מזכירתראשהמועצה-עדינהזהבי


תושביהשכונותגינותשומרוןונווהמנחם


 0:20/התחלת הישיבה בשעה 

 
 :לישיבת המליאה נושאים

 
 .עדכון בנושא רחוב הגפן. 2

:הרצל
התושביםברחובהגפןהיומעדיפיםשהכבישייסגר.ברחובהגפןישקושיתחבורתי

בתנאישלא.כלאחדמחבריהמליאההיהרוצהלהיענותלבקשהזו.לתנועתאוטובוסים
אך,בקשתילכנסאתהוועדההמצומצמתשנבחרהלטפלבנושא.תפגעבשארתושביהישוב

,ימיכלוביץהתפטרבנ
.לכןמבקשלמנותאתכללחבריהמליאהלטפלבנושאבמקוםועדהמצומצמת

ושארהנוגעים,מעלהשומרון,אנומנסיםלהגיעלהבנותולהסכמותעםמשרדהתחבורה
.הצעותאופרטיביותנביאלמליאהוגםלתושביםכולם/ברגעשיהיולנופתרונות.בדבר

לאנעשהצעדללאתאוםואישורההצעות,נתלמזערפגיעהעלמ.כרגעאיןמהלהציע
.במליאהובשיתוףהתושביםונביאלידיעתלתושבים

 
 :יגאל

.טתחבורהאסרמעברתחבורהציבוריתברחובהגפן"קמ.רחובהגפןישלועברועתיד
.שלאנאבדאתהכסף/30/3–הרצלבקשלהגישתוכניתעדה

במידהוהכבישיורחביסעובמהירות.צבעואתהמדרכהבאדוםלבןשבועאחריהתאונה
.אנימבקששהיועץיעשהעבודהמערכתית,שנה03נושארחובהגפןקייםכבר.גבוהה
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 :הרצל
ישראלאפריאטהיהבמקוםהתאונהלפניכחודשוחציואישרנסיעת–טתחבורה"קמ

.פןתחבורהציבוריתברחובהג


 :יגאל
.מבקשאתזהבכתב

 
 :הרצל

אשתדללעשותאתהטובעבורכללתושביהישובגםאתאלושאינםנוכחיםכאןהערב
.ואעדכןאתהתושבים


 :בני

.מבקשלתתהזדמנותלתושביםלדבר


 :הרצל 
.לפניםמשורתהדיןנאפשרלנציגיתושביםלדבר


 .תושבי הגפן לדבר ושה פסק זמן בישיבת המליאה לאפשר לנציגיע
 

 :הרצל
נציגיםאתםאנונדון0-4אנימבקששתבחרו.חבריהמליאההפנימומהשנאמרכאן

.בעניין


 :בני
.אםלאהיהאסוןזהלאהיהעולהלדיוןהערב


 :אריאל

.נציגיםשידונוברחובהגפן2-0צריךלבחור




 .בנווה מנחםמסוף העלאת והורדת תלמידי בית ספר ברקאי : /נושא 
 

חניות,תלמידים4/3-צריךלתתמענהבטיחותילתלמידיביתהספרברקאיהמוניםכ
הצלחנויחדעםמשרד.מטרעמוסמאוד01הכבישהואברוחב.מסודרותלמוריביתהספר

.מדוברבסכנתחייםיומיומית.מסוף–התחבורהלתתפתרון
.הסתברשזהשמורתיער.השכניםהביעוהתנגדות

שמורתהיערמקיפהומכילהבתוכהבתים.ע"אנימציגאתהמפהשלשמורתיערבתב
.מכאןמקורהטעות.פיםכולםבנויים"וכבישראשיושנישצ

כעתאנובודקיםחלופותאחרות,לאורמכתבושלמנהללשכתהתכנוןעצרנואתהעבודות
.מינימוםסכנות–חותהילדיםבהתחשבבבטי

החלופותהקיימותכרגענותנותמענה.כרגעאיןשוםחלופהשנותנתמענההולםלבעיה
.לאפוטרותאתבעייתהבטיחותלמישישהצעהנשמחלשמועולבדוק.חלקיומזערי
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 :יגאל
סתםאתהר.נעשתהעבודהללאדיוןבמליאהגםאלהשתמכוהבינושהמיקוםלאטוב

טובתהציבור,מעולםלאעלהלדיוןהחלופות.העבודהנעצרהרקכשהגיעהמכתב.העצים
.וטובתהילדיםשלברקאי

רים"דחייקיןאמרלפרוטוקולשלאניתןלאשרתב"עו,רים"איןיותראישורטלפונילתב
ישאמרסברקא"מנהלבי–נפגשתיעםהרבקנר.מגיעלתושביםמכתבהתנצלות.טלפונית

.שאיןלובעיהעםהתלמידים"לי
."'ו-ו'ישנהבעיהשלחנייתמוריםוהסעותתלמידיםבימיג

03איןבויערוהמרחקביןהבתים–שנה22שטחשמולביתהספרנטושכבר:מציעפתרון
.ניתןלהכשיראתהשטחעדשבעתידיבנושם.מטר


 :הרצל

ונבדקיהשיכוןהואאכןהשטחהאידיאלהלאבנויכעתבמשרד"הנטוש"השטח
ר"כךשהתב.עזהמהלךשלוקחזמןרב"שינויתב.לצערנומשרדהשיכוןלאאישר.ראשון

.יהיהלארלוונטי
.ברמההיישומיתישקושיבכלזאתנבחןכלדברלגופו

.התחייבנועלשתילתעציםבמקוםהעציםשנעקרו
וללהיותשישרעיוןשנשמעלנוגאוניוברמהישהמוןדינאמיקהבעבודההתכנוןיכ

.הפרקטיתהרעיונותנופלים
.מבחינתיאיןשאלהלגביהצורךבמסוףתחבורהלהעלאתתלמידים


 :יורם

.מצפהשיתנומגווןחלופות,איןליפתרוןבשלוף


:אסי
.תןפתרון,תןחלופהאחד

.מבקשיועץתחבורה


 :אריאל
(ריםטלפונית"שלאניתןלאשרתב)שחייקיןאמרבפרוטוקוללאמופיעמה


 :בני

מבקשזכותדיבורלתושבים


 :הרצל
 .אני מאפשר היום בפעם השנייה אפשרות דיבור לתושבים, לפנים משורת הדין

 .אני מבקש להצהיר שנוהל זה לא יהווה תקדים לדיונים אחרים
 

הדבריםנפתחאתהדיוןאניסוגראתישיבתהמליאהומאפשרלנציגיםלדברעםסיום
.שוב
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 גני ילדים: 0נושא 
 

 :יגאל
ילמדויחד0גילאי.גניילדיםרבגילאים,גניילדיםמנוידיםמגינותשומרוןלנווהמנחם

.4-2גניילדיםגילאי2נלךעל.בנווהמנחםמסכימים–דתייםוחילוניים


 : יאיר ושדי
בגינותשומרוןלאמוכראך.מנחםזהקייםכברשניםבנווה.מודהלהוריםעלהנכונות

.יכוללהיותמבוצע
בגינותשומרון.משמעותשיצטרכולנסועלשכונהאחרת,ילדיםבגן02–קושיבנווהמנחם

.מקווהשהמסריעבור–ישמקום


 :הרצל
.מסמיךאתיאירלמצואפתרוןלנושאזה.מברךעלההצעההזו




 טיפול בחתולים – וטרינארי – 4נושא 


 :הרצל פונה לבני
.נאלהסבירלהבאבמהמדוברלפניישיבתהמליאה

 
 :בתו של בני מיכלוביץ

.יחתולתרחוב"בתההקטנהנשרטהע.לאשייכיםלאףאחד–בעליחייםמשוטטיםבישוב
.לאענולה–פנתהלמועצהפקססהמכתב

 :אריק
.יבדוקויתןמענה.לאמכיראתהנושא


:רים"אשור  תב.4

סימוןכבישיםוהתקניבטיחות-8,2/1/בסך410רמספר"תב
₪3,020/:בהשתתפותמשרדהתחבורה
₪828,/קרןפיתוחתיאגוד:קרנותהישוב
 .פה אחד : הצבעה
.אושר: החלטה 


מניעתמפגעיזבובהחול–לחימהבמזיקים₪00,133בסך412רמספר"תב
₪033,/בהשתתפותמשרדיממשלהשונים
₪2,833קרןלעבודותפיתוח–קרנותהרשות

 .פה אחד : הצבעה
.אושר: החלטה






עדינהזהבי:מהרש_____________________   
המועצהמזכירתראשהרצלבןארי

 ראשהמועצה


