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  ע"טבת תש' ו  
  2009דצמבר  23  

  
  22.12.09מתאריך  200912/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
  :נוכחים

  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי
  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -    ד פיני דנינו"עו
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו

  חבר מליאה -    מר יגאל להב 
  חבר מליאה -    מר אסי לוי

  חבר מליאה  -    אבי לנקרימר 
  חבר מליאה -    מר יורם לסר

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  

  :משתתפים
  יועץ משפטי -  ד ברוך חייקין"עו

  מבקר -גרשון וינגורט                
  גזבר המועצה -  מר גיורא ראובני 

  חינוך' מנהל מח -מר יאיר ושדי                
  ציפאליתמוני' מנהל מח -    אריק זורגר

  מזכירת הלשכה -עדינה זהבי                    
  
  

  דווח הרצל 
     של מאיר בהזמנות זו לומר בשבחו  ,ל"מאיר גולן זמודיע בצער על פטירתו של עובדנו המסור  

  ."חבל על דאבדין"ונאמן  כעובד מסור
  

  הקפאת בניה
ב הוא מסמך מזעזע "המצו ח"כפי שבאות לידי ביטוי בדו .היערכות הפיקוד למימוש ההחלטות

התבלבל כאן ואני קורה למתווה המדיניות " מישהו. "שמתאים לתוכנית עבודה בקסבה של שכם
  .לעשות חשיבה מחדש בנושא

  
   ע"היערכות יש 
 לפני הפצתו מתוקן ה הובטח להראות את הצו .צו הקייםמ לשנות את ה"התחייבות של רוהיש  

מתוכננת  שביתת שבת של כל . מ"מפעילים לחץ מול רוה, הערות שלנו /כדי להעיר את ההארות 
  .ראש הממשלה ראשי הרשויות מול ביתו או משרדו של

  
  מיכאל

  .אני דורש ממשרד הפנים לבדוק את הכשירות החוקית של צו הקפאת הבניה הזה
  

  עדיפות לאומית
הוכנסו  וןביטחהתחת סעיף  ,תוקנה המפה הלאומיתמ "לאחר מאמצים רבים שלנו מול משרד רה

, והמשרדים דרגיםהאת כל ההחלטה מקיפה  משמעות  .ובתוכם גם קרני שומרון ש"רשויות ביו
  .'חינוך בעיקר אך גם בתקציבי פיתוח מפעל הפיס וכובתקציבי יטוי בלידי  באדבר זה כרגע 
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  אנטנת סלקום
תחסין הדלק של בתחנת  סלקום' לארי של חבוטלפון סל תאנטנה לקליטהותקנה ביום חמישי 

. ישנה בעיה נוספת באזור תחנת הדלק של אלפי מנשה. וכבר האנטנה  נותנת מענה טוב ויפה מנצור
אם ידוע על נקודות ספציפיות ב. אנו ממשיכים להפעיל לחץ וממתינים לאישור של המנהל האזרחי

  .נא להעביר את המידע ללשכה כדי שנוכל לטפל גם בהם של חברות אחרות
  

  בתיםחזיתות ה
כל הדיירים  .ןדובי קוזול ודוד כה(נערכה פגישה עם דיירים של שני בלוקים , יש התקדמות יפה

 יקתדשל בזה בשלב יש נכונות עקרונית כעת  .ואריק הצגנו את המצגת תיחד עם המהנדס .הגיעו
  .קבלנים

  
  ס רימון"בי

 . יחד עם מנהלת בית הספר ונציגי הורים,מהנדסת המועצה  ,התחילו את תכנון העבודות
ולציבור החילוני דווקא לרימון  לתת דחיפהביקשתי ו שגייסתי₪ להזכירכם מדובר בסך מיליון 

  .בישוב
  

  משרד התרבות והספורט
גם תקציב , ח עבור ספריה"אלש 300 תקציב של לימור לבנתהשרה הצלחנו לגייס בפגישה היום עם 

  .תכן אף למגרש כדורגל עירוניולפסטיבלים וי למרוץ בניה
  

  חינוך
  .מוצלח מאדהיה ביקור ה ,ור של מנהלת המחוזהתקיים ביק

  
  כבאים

ר איגוד הכבאים "יו ישר כח לאסי לוי, תקנים של כבאים לתחנה בקרני שומרון 3התקבלו עוד 
  .ש"יו
  

   370' ר מס"אישור הגדלת תב
  .ות של משרד הפניםהשתתפ₪  408,000הגדלה של . ₪ 1,448,264ר "סכום התב

  .₪ 1,856,264ר לאחר ההגדלה "כ התב"סה
  .פה אחד  :הצבעה
  .אושר  : החלטה

  
  )0 –סגירה ב : (רים"סגירת תב

 מ רימון"עבודה אופק מפינת   367ר "תב
  ברחבי היישוב מתקנים ציבוריים  371ר  "תב
  ח"לחדר מל קווי תקשורתהתקנת  379ר  "תב

  .פה אחד  : צבעהה
  .אושר  :החלטה

  ח מכון התקנים"לקבל דו –קשת יגאל ב
  

  2009שינוי תקציב ואישור תקציב 
  ₪  46,603,000ס "עלאור החומר והסברי הגזבר  2009המליאה מתבקשת לאשר שינוי בתקציב 

  .כולל תקציב מותנה₪   47,403  –ללא מותנה ו
  .פה אחד  : הצבעה

  .המעודכן 2009תקציב  אושר  :החלטה
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  ח לטובת הפרויקטים שהוצגו"מלש 3ס "אה  עלהלוואישור עקרוני 
  .פה אחד  : הצבעה
  ,כיתות גן 2 :ה לקחת הלוואה לפיתוח תשתיות למוסדות חינוךאושר  :החלטה

  .ביטחון-ש "דיור לחיילי הגנומעון יום לילדים                          
  

  הסעות פנימיות –חינוך 
  .ע"לשנת תש תיישוביופנים ים תלמיד שר הסעותיאלא משרד החינוך יאיר דיווח ש

זרי הסעות עד סוף חהלכן אשרו  לאחר בדיקה במחוז ובמטה התברר שלא נשלחה לנו על כך הודעה
  .ע"ממתינים לאישור על כל שנת תש .2009חודש דצמבר 

  .תוך שבועייםנפרדת קציב ההסעות הרצל יזמן ישיבה במידה ולא יאושר ת
  .למידים שאינם זכאים על פי קריטריון משרד החינוךא לא תהיינה הסעות פנימיות לת"בתשע

  
  שיפור בתי ספר

  .תיכונית הבינוי בישיב
  .הוספת כיתות בבית ספר ברקאי

  "ן"רימו"ס "פניה למשרד החינוך לבדוק אפשרות של בית ספר צומח לבי –בית ספר צומח 
  .ס צומח ברימון"לבדוק את עמדת ועד ההורים לגבי ביה

        , הרצל, עם ראש עיריית כפר סבא) בתאום אסי לוי(תתקיים פגישה  –תיכוניים בתי ספר 
  .יגאל, אסי, יאיר

  
  
  
  

___________________  
  הרצל בן ארי        
  ראש המועצה        

 אריק זורגר: רשם 


