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  א"תשע' באדר א' כה
1.3.11  

201 /02  
01/03/2011  

    צעדת האביב ה "איתיערך  01.04.11

     ) בעבודות עפר(הדרך מבית העלמין עד לנחל נסללה 

     80%- הקפאת הבניה בישובים העירוניים שמהווים כ 

    נערכה פגישה בכנסת  .לחידוש הבניה

     יועץ  -גבי קדוש  ,ל אמנה"מזכ 

  .נעדכן בהמשך ,נבחנות הצעות שונות

  הקצאה  להעביר,ישראל מקרקעי

  
  

ראש המועצה  לשכת 

  
שומרון  קניון , 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   "תשע' באדר א 'כהמתאריך 

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

  חברת מליאה -  שמחה אשואל 
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו

  חבר מליאה -  
  חבר מליאה  -  
  חבר מליאה -  

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ

   חבר מליאה -  

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

  מבקר המועצה –
  מוניציפאלית' מנהל מח –מר אריק זורגר 

  מזכירת הלשכה

  :להלן הנושאים לסדר היום

 :ראש המועצה -הרצל  –דיווחים שונים 

01.04.11א "תשע' באדר ב' כובתאריך  - צעדת נחל קנה

הדרך מבית העלמין עד לנחל נסללה . כולו מוזמןהציבור 

  .כחלק מתוכנית כוללת של פתוח הנחל

הקפאת הבניה בישובים העירוניים שמהווים כ : המאבק בהקפאת הבניה

  . מהאוכלוסייה דה פקטו נמשכת

לחידוש הבניה) יותלא פומב(מנסים לפרוץ דרכים חדשות 

 -  זמביש ,כ מיכאל בן ארי"ח -בהשתתפות שר השיכון

נבחנות הצעות שונות, יש נכונות עקרונית .ראש הממשלה להתיישבות

  : בקשה להעברת קרקעות

מקרקעימנהל לבקש ממשרד השיכון ומבקש מהמליאה לאשר 

. מ.מ 
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  :נוכחים

מר הרצל בן ארי
    מר אסי לוי

שמחה אשואל ' גב
ד מיכאל טפלו"עו

    מר יגאל להב 
    מר אבי לנקרי
    מר יורם לסר

מר בני מיכלוביץ
  

  :חסרים
    ד פיני דנינו"עו
  

  :משתתפים
ד ברוך חייקין  "עו

מר גיורא ראובני 
–גרשון וינגורט 

מר אריק זורגר 
מזכירת הלשכה –עדינה זהבי 

  
להלן הנושאים לסדר היום

דיווחים שונים . 1

צעדת נחל קנה * 

הציבור , בנחל קנה     

כחלק מתוכנית כוללת של פתוח הנחל     

המאבק בהקפאת הבניה *

מהאוכלוסייה דה פקטו נמשכת    

מנסים לפרוץ דרכים חדשות     

בהשתתפות שר השיכון    

ראש הממשלה להתיישבות    

  :הרצל

בקשה להעברת קרקעות. 1

מבקש מהמליאה לאשר 
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לחטיבה ,  )נופי בניה(יחידות  

 ,ח"קופעבור להסכם השכרה תנגדות בעלי  הקניון ברגע האחרון  

אני מבקש  .ל"החבכ י"במבנה יביל שיבנה ע

אחת י החברה הכלכלית והשכרתו ל

  "קרני שומרוןהכח "לכדורגל 

  )בלא לעכב את הביצוע

  ומרוןששיפור חזיתות הבתים גינות 

  .הפעמון יותר מסוכנים וצריך לטפל בהם
  )לפני ההצבעה פרש יורם מהישיבה ולכן לא השתתף בהצבעה

אבי לנקרי ויגאל להב יוצגו תכנית העבודה 

  
  

ראש המועצה  לשכת 
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 42לבניית  117/1/4/3ע מספר "תכנון ופיתוח של  תב

  . להתיישבות וההסתדרות הציונית העולמית

  אושר פה אחד

תנגדות בעלי  הקניון ברגע האחרון  עקב ה –ח "

במבנה יביל שיבנה ע מיקום חלופי סמוך לבית גיל הזהב

י החברה הכלכלית והשכרתו ל"את הסכמת מליאת המועצה לבניית מבנה יביל ע

  . מקופות החולים

  .המליאה תומכת במהלך פה אחד

  :רים

לכדורגל ס "הקמת מועדון לביה - ₪  40,000   בסך 
  ₪          40,000  קרן פיתוח 

  .פה אחד
  .מותנה בהיתר בניה למקום,

  מתקני כושר לפארקים - ₪  202,304   בסך 
  ₪  170,000)טוטו ווינר(מוסדות ותרומות 

  ₪   32,304                              קרן פיתוח 
  .פה אחד

בלא לעכב את הביצוע ייבדק האם ניתן לשים בפארק מיכל(.

שיפור חזיתות הבתים גינות  - ₪  100,000 סך 
  ₪  100,000          קרן פיתוח 

הפעמון יותר מסוכנים וצריך לטפל בהם' מתנגד למהלך יש מפגעים ברח
לפני ההצבעה פרש יורם מהישיבה ולכן לא השתתף בהצבעה

  .פה אחד
.  

אבי לנקרי ויגאל להב יוצגו תכנית העבודה .אריק .ועדה מצומצמת בהשתתפות הרצל
  . לביצוע הפרויקט

  מסלול אופניים - ₪  100,000 סך 
  ₪  100,000משרד התיירות   

  .פה אחד
.  

. מ.מ 
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תכנון ופיתוח של  תב

להתיישבות וההסתדרות הציונית העולמית

אושר פה אחד: החלטה

  

"קופמבנה ל .2

מיקום חלופי סמוך לבית גיל הזהבאנו מציעים 

את הסכמת מליאת המועצה לבניית מבנה יביל ע

מקופות החולים

המליאה תומכת במהלך פה אחד: החלטה

  

רים"אישור תב. 3
  

בסך   420ר "תב
קרן פיתוח  :מקור מימון

פה אחד  :הצבעה
,אושר :החלטה

  
בסך   421ר "תב

מוסדות ותרומות  :מקור מימון
קרן פיתוח                       

פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

  
סך ב 422ר "תב

קרן פיתוח  :מקור מימון
מתנגד למהלך יש מפגעים ברח:יורם

לפני ההצבעה פרש יורם מהישיבה ולכן לא השתתף בהצבעה(
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה

ועדה מצומצמת בהשתתפות הרצל
לביצוע הפרויקט

  
סך ב 423ר "תב

משרד התיירות    :מימוןמקור 
פה אחד  :הצבעה
.אושר :החלטה
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  .קרני שומרון

נציגים דתיים  8ס בו יש "לאור הרכב הנהלת המתנ

  .ס"האוכלוסייה הזו בהנהלת המתנ

  )פ בקשת מר לסר"ע( –

  .היות והנושא נמצא בידי כונס הנכסים אין למועצה סמכות לדון בנושא

 ואריק יגאל להב, גיורא ראובני ,ד נירה דרור לזר

  ,בברכה

  אריק זורגר
  מנהל מחלקה מוניציפאלית

  ומנהל הלשכה

  
  

ראש המועצה  לשכת 
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קרני שומרוןרובע מבקשים מינוי של תושבת בשם נעמה כהן מ

לאור הרכב הנהלת המתנ .נעמה כהן היא אכן מועמדת ראויה

האוכלוסייה הזו בהנהלת המתני שייצג את יג לא דתלשקול מינוי נצמבקש 

  )מבקש שייכנס חילוני לנקרי אבי(נגד  1. 

.  

–ה עליזה בפרט ובישוב בכלל ובנו שיווק מגרשים פנויים

היות והנושא נמצא בידי כונס הנכסים אין למועצה סמכות לדון בנושא

ד נירה דרור לזר"בהשתתפות  עועדינה תזמן פגישה דחופה 

בברכה                                                                                            

________________________  
אריק זורגר                              הרצל בן ארי          

מנהל מחלקה מוניציפאליתראש המועצה                                                                      
ומנהל הלשכה                     
            
            

. מ.מ 
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מבקשים מינוי של תושבת בשם נעמה כהן מ. 4

  :הרצל

נעמה כהן היא אכן מועמדת ראויה

מבקש  11,מתוך 

. בעד7: הצבעה

.אושר: החלטה

  

שיווק מגרשים פנויים. 5

היות והנושא נמצא בידי כונס הנכסים אין למועצה סמכות לדון בנושא

עדינה תזמן פגישה דחופה 

  .לדון בנושא

  

  

                                                                                            

________________________
הרצל בן ארי          

ראש המועצה                                                                      
      
      
      


