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  א"בשבט תשע' כב

27/01/11  
201 /01  

26/01/2011  

  ?ח שלה

רים שחלקם נגיש היום "כחלק משיקום התחבורה והבטיחות הצלחנו לקדם מספר תב
  .רים נוספים נמצאים כרגע בעבודה מול משרד התחבורה

  .שינוי ליד בית ספר משואה

בשולחן העבודה שלנו מול משרד התחבורה מונחת בקשה להרחבת מסלול בכביש המחבר 
הסדרת פניה שמאלה  .בניית מסוף לתחבורה ציבורית

  . והסדרת תנועה בצומת האלון פינת המעון
  .נית הכללית בטרם ניגש להחלטות

  
  

ראש המועצה  לשכת 

  
קניון שומרון  , 1רחבעם ' שד  444. ד.קרני שומרון  ת. 

פקס  09-7940350: לשכה  09-7940333: מרכזיה

lishka@karneishomron.co.il: ל"דוא
 

1201  'מס מליאהפרוטוקול ישיבת 
2011/א  "בשבט תשע' מתאריך כא

  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי
  מ וסגן ראש המועצה"מ -  

  מליאהחברת  -  שמחה אשואל 
   חבר מליאה -  

  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו
  חבר מליאה -  
  חבר מליאה  -  
  חבר מליאה -  

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ

  יועץ משפטי  -ד ברוך חייקין  
  גזבר המועצה –מר גיורא ראובני 

  מוניציפאלית' מנהל מח –מר אריק זורגר 
  מזכירת הלשכה

  .ועדת בקורתח "דוראשון לסדר היום הוא 
ח שלה"גיש את הדומתכוונת להמתי הוועדה ,ר הוועדה

  .לאחר פגישה עם מבקר הפנים

  , ם המבקרפגישה עהביקורת לוועדה 
  .תיאום באחריות  עדינה

כחלק משיקום התחבורה והבטיחות הצלחנו לקדם מספר תב
רים נוספים נמצאים כרגע בעבודה מול משרד התחבורה

שינוי ליד בית ספר משואה,שומרוןהתוכנית כללה את הכיכר בקרני 
  .ובאלוני שילה  היום נציג בניית כיכר בנווה מנחם

בשולחן העבודה שלנו מול משרד התחבורה מונחת בקשה להרחבת מסלול בכביש המחבר 
בניית מסוף לתחבורה ציבורית. רני שומרון לגינות שומרון

והסדרת תנועה בצומת האלון פינת המעון מהרחוב של הצופים בגינות שומרון
נית הכללית בטרם ניגש להחלטותאני מציג בפניכם את התוכ

. מ.מ 

        106106106106        - - - - מוקד מוקד מוקד מוקד 
 שעות לשרותךשעות לשרותךשעות לשרותךשעות לשרותך    24242424

  
  :נוכחים

מר הרצל בן ארי
    מר אסי לוי

שמחה אשואל ' גב
    ד פיני דנינו"עו
ד מיכאל טפלו"עו

    מר יגאל להב 
    מר אבי לנקרי
    מר יורם לסר

מר בני מיכלוביץ
  
  

  :משתתפים
ד ברוך חייקין  "עו

מר גיורא ראובני 
מר אריק זורגר 

מזכירת הלשכה –עדינה זהבי 
  

  :הרצל
ראשון לסדר היום הוא נושא 

ר הוועדה"פונה ליו
  

  :יגאל
לאחר פגישה עם מבקר הפנים

  
  :הרצל

לוועדה מבקש לקבוע 
תיאום באחריות  עדינה

  
  

  תחבורה
  :הרצל

כחלק משיקום התחבורה והבטיחות הצלחנו לקדם מספר תב
רים נוספים נמצאים כרגע בעבודה מול משרד התחבורה"תב, לאישור

התוכנית כללה את הכיכר בקרני 
היום נציג בניית כיכר בנווה מנחם

בשולחן העבודה שלנו מול משרד התחבורה מונחת בקשה להרחבת מסלול בכביש המחבר 
רני שומרון לגינות שומרוןבין ק

מהרחוב של הצופים בגינות שומרון
אני מציג בפניכם את התוכ
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  - ס ברקאי"הסדרי העלאה והורדת תלמידים בי

                           'ב נווה מנחם

                          -שומרון

הוגשה בקשה למימון משרד השיכון על פי הבטחה של 
  ).ר בהתאם

  -מכון התקנים תיקון מתקני משחקים והבאתם לתקן 

  .יש סקר על מצב מתקני המשחקים צריך לתקנם מיידית
נצטרך בשנים הקרובות לתקצב נושא זה בעוד מאות אלפי 

  .משחקים תקן מגרשי 

  .העברה לקרן פיתוח

  
  

ראש המועצה  לשכת 
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  :רים

הסדרי העלאה והורדת תלמידים בי - ₪  1,500,000   בסך 
  ₪  1,350,000משרד התחבורה 

  ₪  150,000          קרן פיתוח 
  .פה אחד

.  

נווה מנחם,מסוף לתחבורה ציבורית₪     900,000 בסך  
  ₪  765,000משרד התחבורה 

  ₪ 135,000          קרן פיתוח
  .פה אחד

.  

שומרוןפינוי מפגעים מדרון קרני ₪    800,000   בסך  
  ₪  300,000משרד הפנים 

הוגשה בקשה למימון משרד השיכון על פי הבטחה של ( ₪ 500,000השתתפות קרן פיתוח 
ר בהתאם"ל בעל פה במידה ויתקבל המענק ישונה התב

  .פה אחד
.  

תיקון מתקני משחקים והבאתם לתקן ₪    250,000  בסך  
  ₪ 250,000קרן פיתוח 

יש סקר על מצב מתקני המשחקים צריך לתקנם מיידית
נצטרך בשנים הקרובות לתקצב נושא זה בעוד מאות אלפי . התקציב המבוקש הינו חלקי

תקן מגרשי ל מכון התקנים בנושא עקב שינויים ששקלים בין היתר 
  .פה אחד

.  

 :רים
העברה לקרן פיתוח, בזכות₪  373מגורים לחיילים  -  

  .פה אחד
.  

  :0 –רים ב 
  .סימון כבישים -  

  .פה אחד
.  

. מ.מ 
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רים"אישור תב
  

בסך   419ר "תב
משרד התחבורה  :מקור מימון

קרן פיתוח                       
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
  

בסך    416ר "תב
משרד התחבורה  :מקור מימון

קרן פיתוח                      
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
  

בסך   418ר "תב
משרד הפנים   : מקור מימון

השתתפות קרן פיתוח 
ל בעל פה במידה ויתקבל המענק ישונה התב"המנכ

פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
                   

בסך   414ר "בת
קרן פיתוח  : מקור מימון

יש סקר על מצב מתקני המשחקים צריך לתקנם מיידית :הרצל רקע
התקציב המבוקש הינו חלקי

שקלים בין היתר 
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
רים"סגירת תב

 401' ר מס"תב
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
רים ב "סגירת תב

 411' ר מס"תב
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה
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עלה בעבר בישיבת  ברובע קרני שומרון ובניית המעון במקומו
ההסכם את מוקדם הלעיונכם 

יגאל שאל מדוע לא הוזכר בשום מקום שהבעלות על הקרקע אינה של 

שנה נושא בעלות הקרקע לא מוזכר בהסכם כי 

  .לא ניתן להקצות קרקע לגורמים פרטים רק בדרך מכרז

כדוגמת הקרקע  טרואקטיבית על קרקעות שהוקצו בעבר

  

  22/06/2009הרשומות בחוק העזר היטל שמירה שאושר ביום 

  
  

ראש המועצה  לשכת 
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   מעון –אישור הסכם מועדון 

ברובע קרני שומרון ובניית המעון במקומו מועדון
לעיונכם  שלחנו,עם הנהלת העמותה מ ארוך "אחרי מו

יגאל שאל מדוע לא הוזכר בשום מקום שהבעלות על הקרקע אינה של 
  .ד חייקין לנושא"ההתייחסות של עומבקש את 

  
שנה נושא בעלות הקרקע לא מוזכר בהסכם כי  30 -העמותה משתמשת בשטח למעלה מ 

  .חסים בין הצדדיםיה ההסכם הינו כוללני ומסביר את כל
  .פה אחד

.  

  קרקעישור תבחינים של וועדת הקצאות 

  .ים פרטיםרמגו דורש שיחול גם על

לא ניתן להקצות קרקע לגורמים פרטים רק בדרך מכרז בשום פנים ואופן

טרואקטיבית על קרקעות שהוקצו בעברמבקש לבחון האם הנוהל חל ר
  ?לישיבת ההסדר 

  

  .פה אחד
.  

  על פי הנחיית משרד הפנים -שמירההיטל 

הרשומות בחוק העזר היטל שמירה שאושר ביום פ הנחיות משרד הפנים 
  .01/01/2011לדון שוב ולאשר את ההיטל ביום 

  .פה אחד
.  

. מ.מ 
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אישור הסכם מועדון 
  

  :הרצל
מועדוןפינוי הנושא 

אחרי מו.המליאה
יגאל שאל מדוע לא הוזכר בשום מקום שהבעלות על הקרקע אינה של .לאישור

מבקש את .העמותה
  

   :ד חייקין"עו
העמותה משתמשת בשטח למעלה מ 

ההסכם הינו כוללני ומסביר את כל
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
ישור תבחינים של וועדת הקצאות א
  

  :יגאל
דורש שיחול גם על

  
  :ד חייקין"עו

בשום פנים ואופן
  

  :יורם
מבקש לבחון האם הנוהל חל ר

לישיבת ההסדר 
  

   :הרצל
  .בדקיי הנושא

  
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
  
  

היטל מחודש אשור 
  :הרצל

פ הנחיות משרד הפנים "ע
לדון שוב ולאשר את ההיטל ביום חובה 

פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה
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אחריות . ל.ק.מחיקת חובות מוגשת למליאת המועצה הצעה למחוק חוב חברת ב

(  

יצאה  שבעקבותיה .לאחר השריפה בכרמל
על פי כתבה . להוציא נבחרי ציבור מתוך מערכת הכבאות שהוא גוף חירום

ולכן אני רוצה  חיות לכבאים דבר שלא מקובל

גבוהה של ציוד וכוח אדם ש הבאתי את מערך הכבאות לרמה 
סוג מחדש לפני שבועיים וחצי נרכש רכב 

היה ך הכבאות המקומי בישוב השתפר ונמצא במצב שלא 
אני נמצא באיגוד בהתנדבות ועושה עבודת 

, קדומים(בכל הגזרה יש רכבים מה שלא היה בעבר 
  .רכבים כיום ויהיה  עוד רכב חדש

  .לפי תקנון של איגוד ערים עדיף בעל מקצוע ולא נציג ציבור זאת למיטב ידיעתי

ואני לא חושב שצריך שיהיה נבחר 

אסור לעשות פסילה על רקע אישי וזה מה שמנסים 
צריך להסיר  לכן. יגאל רצה לשמש בתפקיד הזה והוא לא איש מקצוע

  
  

ראש המועצה  לשכת 
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  .₪ 1,585.12 בסך
מחיקת חובות מוגשת למליאת המועצה הצעה למחוק חוב חברת ב

  .₪ 1,585.12ם בסכום כולל של 
  .פה אחד

.  

)בקשת סיעת יחדיו(החלפת נציג המועצה באיגוד הכבאות 

לאחר השריפה בכרמל באה,להחליף את אסי כנציג הכבאות 
להוציא נבחרי ציבור מתוך מערכת הכבאות שהוא גוף חירום

חיות לכבאים דבר שלא מקובלר נותן הנ"שהתפרסמה נראה כי אסי כיו
  .צריך שיהיו נציגים מקצועיים.שאסי יצא מהאיגוד הזה

ש הבאתי את מערך הכבאות לרמה "ר איגוד הכבאות ביו
לפני שבועיים וחצי נרכש רכב בקרני שומרון .יותר מאשר בכל מקום אחר בארץ

ך הכבאות המקומי בישוב השתפר ונמצא במצב שלא מער. קרני שומרון
אני נמצא באיגוד בהתנדבות ועושה עבודת  .האיגוד משלם ארנונה למועצה

  . זה

  ?מה נעשה על ידך

בכל הגזרה יש רכבים מה שלא היה בעבר . איש 7 –ל  3 - תקן כוח אדם עלה מ
רכבים כיום ויהיה  עוד רכב חדש 2בקרני שומרון יש ) אלפי מנשה

לפי תקנון של איגוד ערים עדיף בעל מקצוע ולא נציג ציבור זאת למיטב ידיעתי

ואני לא חושב שצריך שיהיה נבחר . רכביםוגם הכניסו תקנים  7והיו אז  94אני עזבתי בשנת 
  .ציבור באיגוד הכבאות

אסור לעשות פסילה על רקע אישי וזה מה שמנסים . אסי עשה ועושה הרבה למען הכיבוי
יגאל רצה לשמש בתפקיד הזה והוא לא איש מקצוע –בעבר 

  .את הנושא מסדר היום

. מ.מ 
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  מחיקת חובות
  :גיורא

בסךמחיקת חוב 
מחיקת חובות מוגשת למליאת המועצה הצעה למחוק חוב חברת בעל פי נוהל 

ם בסכום כולל של "בע
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
החלפת נציג המועצה באיגוד הכבאות 

  :יגאל
להחליף את אסי כנציג הכבאות הבקשה 
להוציא נבחרי ציבור מתוך מערכת הכבאות שהוא גוף חירום קריאה 

שהתפרסמה נראה כי אסי כיו
שאסי יצא מהאיגוד הזה

  
  :אסי
ר איגוד הכבאות ביו"כיו

יותר מאשר בכל מקום אחר בארץ
קרני שומרוןלמרצדס 

האיגוד משלם ארנונה למועצה, כמוהו שנים
זה בנושאקודש 

  
  :פיני

מה נעשה על ידך
  

  :אסי
תקן כוח אדם עלה מ

אלפי מנשה,עמנואל
  

  :יורם
לפי תקנון של איגוד ערים עדיף בעל מקצוע ולא נציג ציבור זאת למיטב ידיעתי

  
  :יגאל

אני עזבתי בשנת 
ציבור באיגוד הכבאות

  
  :אבי

אסי עשה ועושה הרבה למען הכיבוי
בעבר . לעשות פה

את הנושא מסדר היום



  ראש המועצה 

  44853קרני שומרון   -קניון שומרון  
  09-7940339: פקס

lishka 

  )שמחה(1 –נמנע ) מיכאל ופיני,הרצל

  אריק זורגר

  ח דב דולב

        

  אריק זורגר: 
מוניציפאלית                                                                                                                  ' מנהל מחהרצל בן ארי                                                                          
  ומנהל הלשכה                                                

                      

  
  

ראש המועצה  לשכת 

  
קניון שומרון  , 1רחבעם ' שד  444. ד.קרני שומרון  ת. 

פקס  09-7940350: לשכה  09-7940333: מרכזיה

lishka@karneishomron.co.il: ל"דוא
 

הרצל,אסי,אבי(, 5 –נגד )בני ויורם,יגאל(, 3  
  .אושרלא -ההצעה נדחית 

  :ריון החברה הכלכליתורקטיבחירת שני נציגים לד
אריק זורגר, מוצע,במקום דבורה אפק שהתפטרה  - נציג עובדים 

  .פה אחד
.  

ח דב דולב"במקום שלום אביטן שהתפטר מוצע רו -   נציג תושבים
  .פה אחד

.  

                                       

: רשם                             ________________________
הרצל בן ארי                                                                          

                                                                       
                                                     

. מ.מ 

        106106106106        - - - - מוקד מוקד מוקד מוקד 
 שעות לשרותךשעות לשרותךשעות לשרותךשעות לשרותך    24242424

  -בעד   :הצבעה
ההצעה נדחית  :החלטה

  
  
  
  

בחירת שני נציגים לד
נציג עובדים  .1

פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
נציג תושבים .2

פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
  

                     

________________________
הרצל בן ארי                                                                          

                         ראש המועצה
                              

 
  
  
  
  
  


