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  א"סיון תשע' י      
  2011יוני  12 

  
  

  112.06.201מתאריך  201105/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  מ וסגן ראש המועצה"מ -    מר אסי לוי
  חבר מליאה -              ד פיני דנינו"עו

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

  חברת מליאה -  מחה אשואל ש' גב
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו
  

  :חסרים
  חבר מליאה -    מר יגאל להב 

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  

  :משתתפים
  גזבר המועצה -   מר גיורא ראובני 

  מנהל מחלקה מוניציפאלית ומנהל הלשכה -      מר אריק זורגר        
  הלשכהמזכירת  -   עדינה זהבי               

  
  

  :יורם
  .לאורך כל התקופה היו הערות לפרוטוקול שלא תוקנו

  
  :הרצל

  .כל חבר שמעוניין שדבריו ירשמו בפרוטוקול מתבקש להדגיש לכותב הפרוטוקול
  .דבריו ירשמו ולאחר מכן יקריאו את הכתוב

  
  :שאילתות

 וועדת חינוך - 1' שאילתה מס
דת חינוך שתמנה אותך ונציגים מוועדי התקבלה החלטת מליאה להקמתה של ווע 2009במהלך 
  :אבקש לדעת, ההורים

  האם וועדה זאת התכנסה במהלך הזמן שעבר מאז ואם כן מה ההחלטות העיקריות    . 1
  .שהתקבלו בה    
  :תשובה    

        .הישיבה הבאה תתכנס בתחילת יולי, ישיבות 3-4הועדה התכנסה     
  :נושאים שעלו לדיון    

 החינוךחזון מערכת  -
 "ס"ים לכלל בתיהפמפגשי פעילות משות–" ביחד -
 גימלאים והורים בחינוך -
 תשלומי הורים -
 ילאלי ולא פורמאחינוך פורמ – וף פעולהתיש -
 ......חונכויות ועוד -
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התלמידים ' אם ישנה תוכנית חומש במערכת החינוך המביאה בחשבון שינויים צפויים במסה . 2  

)              בית ספר ברבבה יה שלהתלמידים בברקאי עקב פתיחה צפו' במסקיטון ' לדוג(ובהרכבם      
?וההשלכות שיש להם על מערכת החינוך שלנו          

:תשובה       
          ס במספר התלמידים בישוב הינו בר תינון ומחושב "קצב השינויים של בתיה -תוכנית חומש     
בברקאי השתנה משמעותית בשנתיים ' לכתה ז יםכמות התלמידים המצטרפ .ארוך טווח       

      י תלמידי חוץ ונבע מסיבות שונות שקשורות ולא קשורות לברקאי ולקצב גידול "ע  האחרונות     
     אנו נערכים לשינויים שנובעים מנדודי אוכלוסיית תלמידים בין המוסדות היסודיים  .תכנון בר     
.ובעיקר על יסודיים             

 
  :2' שאילתה מס

  בישיבה האחרונה דווחנו כי נעשים מאמצים רבים של המועצה מול משרד השיכון לזירוז הוצאתו 
  :ברצוני לדעת. של מכרז לשכונת נופי בנייה

   ל בשיטת "סיון להוצאת המכרז הניהאם במסגרת המגעים מול משרד השיכון נעשה נ  .1
ת לרכישה ימחירי הדירות המוצעות לאפשרדבר שעשוי להוריד את  -מחיר למשתכן       

?ואם לא מדוע? לזוגות צעירים       
 

)פרויקט נופי בניה(? מדוע אין מחיר למשתכן  .2  
:תשובה          
    אם היינו רוצים . היות ומדובר על דירות גדולות וצמודות קרקע מחיר למשתכן לא חל עליו     
תקופה. ים לדחות את המכרז לתקופה של כמה חודשיםהיינו נאלצ, לשנות את תנאי המכרז       
.  יכולים להיות שינויים מדיניים ופוליטיים שיכול להביא למצב שכל המכרז לא יהיה רלוונטי בה     

    
? בני ישוב ,מגזר,האם המועצה מעורבת בקביעת קריטריונים  .3  

:תשובה           
.לא       

 
  

  :להלן הנושאים לסדר היום
  
  .)ב"מצ(   2011 ח רבעוני ראשון"דו. 1

   :גיורא    
  ח עם "גיורא הציג הסברים לדו. ח"מלש 1,146ח ואת החוסר הכספי בסך "מציג ומסביר את הדו    
  להערכת גיורא ייתרת החוסר הכספי .שאמורים להתקבל בוודאות₪  900,000פירוט של כ    
  .זוןיתתבטל לאחר עדכון מענק הא    
  
  :ים באפסר"סגירת תב. 2

  ע קרני שומרון"כנת תוכנית תבה  - 363ר "תב    
  .פה אחד  :הצבעה    
  .אושר :החלטה    
  

  ד לפידים"אופק חדש ממ  - 392ר "תב    
  .פה אחד  :הצבעה    
  .אושר :החלטה    
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  ד ברקאי"אופק חדש ממ – 394ר  "תב    
  .פה אחד: הצבעה    
  .אושר: החלטה    
  
  משואהס "בי –הסדרת נגישות להנגשת כתות לליקויי שמיעה   -  402ר "תב    

  .פה אחד: הצבעה    
  .אושר: החלטה    
  

  לפידיםס "בי –הסדרת נגישות להנגשת כיתות לליקויי שמיעה   - 403ר "תב     
  אות וסגירתוגם בהכנסות וגם בהוצ₪  29,966 –ל  30,000 –ר מ "הקטנת תב                          

  .פה אחד: הצבעה     
  .אושר: החלטה     

  
  רימוןס "בי –הסדרת נגישות להנגשת כיתות לליקויי שמיעה  – 404ר ' "תב     
  .פה אחד: הצבעה     
  .אושר: החלטה     

  
  ₪  800,000י הישיבה התיכונית בסך "הסדרים בטיחותיים ע - 426ר "אשור תב  .3

  .השתתפות משרד התחבורה 100%                                   
  .פה אחד  :הצבעה     
  .אושר :לטההח     

 

  .השתתפות ₪100%   49,227 בסך  2011סימון כבישים לשנת  - 427ר "אישור תב.  4
  .פה אחד : הצבעה     
  .אושר: החלטה     

  
 ₪ 500,000בסך  הסדרים בטיחותיים 428 ר"ישור תבא . 5
  .השתתפות משרד התחבורה 100%                                  

  .פה אחד : הצבעה      
  .אושר: החלטה      

  
  ד"ש בניה ריין הי"קריאת שם שכונה ע   .6

    משרד השיכון אמור . במלחמת לבנון השניהמסר את נפשו ד גיבור ישראל "בניה ריין הי      
   יש חלק חשוב בהפעלת הלחץ להוציא את למשפחת ריין . לצאת בקרוב עם מכרז בניה      
  .י שר הביטחון"המכרז ע      
  .ש בניה ריין"ע" נופי בניה"הצעת החלטה לקרוא לשכונה       
  .פה אחד: הצבעה      
  .אושר: החלטה      

  
  ועדת הנצחות.  7

  . הוועדה תדון ותמליץ למליאה. בפני הוועדה יציגו בקשות להנצחה     
  נווה     -הרב גולד. נציג משפחות שכולות -יוסי סרי, הרב הלוי: כב הועדההצעה להר     

  .נווה מנחם–ליאורה בוגמולניק ,גינות שומרון –מאיר זימן , טלי פונטוביץ, עליזה     
  .     פה אחד: הצבעה     
  .אושר: החלטה     
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  .כוח אדם במועצה מנהל –מר יאיר ושדי : נציג ראש המועצה בועדת בחינה לכח אדם.  8

  .פה אחד  :הצבעה     
  .אושר: החלטה     

  
  )הצעה של יורם לסר( מלגות לסטודנטים.  9

  :הקמת ועדת משנה שתכין את הקריטריונים שחבריה הם     
  .יורם לסר ויאיר ושדי, אבי לנקרי     
  .פה אחד  :הצבעה     
  .אושר: החלטה     

  
  לא עלה לדיון –). מסע פרסום ממוקד( הרחבת מעגל המתעניינים בישוב. 10
  

  ווה עליזהנ –עדכון כונס נכסים . 11
  :הרצל      
  .אזרחי הכונס מוכן להיפגש רק לאחר קבלת סטטוס הקרקע מהמנהל      
  .הדעת ממתינים לקבלת חוות, ש  של המנהל שהבטיח להכין חוות דעת"פניתי אישית ליועמ      

  
  וריתעדכון בנושא תחבורה ציב .12

  :   יורם      
  .שמע דברי שבח מהמפקחים על התנהלות המועצה בנושא התחבורה      
  .     יישר כוח להרצל ואריק      
  :      הרצל      
  היו  ,מזגנים לא עבדו, אוטובוסים בדרךעד לפני חצי שנה נתקעו       
  עקבות  התערבות שלנו   ב. תקלות רבות שגרמו לתרעומת ונוסעים רבים נשארו בתחנות      
      משרד . אוטובוסים ממוגני ירי 9אפיקים ' יחד עם חבממשרד התחבורה הצלחנו לגייס       
     כ "סה. נו ארגון מחדש של כל מערך התחבורהיוהמועצה הכאפיקים ' חב, התחבורה      
    ם בין עירוניים קווי. ז באתר המועצה"התווספו שעות וקווים ליישוב וכפי שמופרט בלו      
  הקמת מסוף תחבורה  –בהמשך . לנוחות התושבים, ימשיכו להיכנס לרובע גינות שומרון      
  .מרכזי באזור קניון השומרון לנוחיות הנוסעים      

  
  זרוח מעבר אליהועדכון בנושא א. 13

  :הרצל      
  לעבור ר אמור מעבר אליהו באמצע ספטמב. השבוע נערך ביוזמתי מפגש עם מנהל מעבר אליהו      
   55ציר  סיכמנו לקיים פגישה אצלנו יחד עם כל ראשי הרשויות על . רד הביטחוןלאחריות מש      
    שמעון לוי לקיים דיאלוג   יחד עם ראש מנהלת המעברים קמיל אבו רוקון ומנהל המעבר      
    ההתיישבותיים האזרחיים  ותיאומים שיתנו מענה על הצרכים הביטחוניים מחד והצרכים      
  .מאידך      

  
 
 

  
      ------------------------------------                                       
  עדינה זהבי: רשמה                                                                         הרצל בן ארי      
                                                                                          מזכירת לשכת ראש המועצה                קרני שומרון     ראש המועצה המקומית       


