
  
  

 

  
   
    

 ט"תשס, אייר' ג 
  2009, אפריל 27 

  
   4/2009' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  26.4.09ט "אייר תשס' במתאריך 
  
  

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

   חברת מליאה -  אופירה אהרוני' גב
  חבר מליאה -  ד  יוסי דנציגר"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  -  ברוך חייקיןד "עו

  מזכיר המועצה -    יאיר ושדי
  גזבר המועצה -    גיורא ראובני

  מנהל הלשכה -    אריק זורגר
  
  
  

  הרצל
לישיבה חגיגית  כאן היום בוד ציון אירוע חשוב זה נתכנסנושילה ולכ השבוע ימלאו עשור לאלוני

  .ב שי גרין לומר דברים בשם תושבי השכונהראני מתכבד להזמין את ה .זו
  

  גרין שיהרב 
לבנות ולהיבנות  –המטרה שלנו כאן היא אחת . אנו שמחים ומתכבדים בנוכחות מליאת המועצה

ות זו ומבקשים מאנשי הציבור להשתדל בנושא בניית אנחנו שמחים למלא שליח. בצורה קבועה
  .תושביי השכונה מודים  למליאה שבאה לקיים את ישיבתה כאן . הקבע

  
  יגאל

  ? ע"מה עם עתיד התב ?לתושבים מסוימיםהאם יש צרכים 
  

  גרין שיהרב 
  

אבל לשאלתך יש " רשימת מכולת"לא באתי לכאן עם , הצורך העיקרי כאמור הינו בניית קבע
כמובן שבניית מבנים נוספים . ילדים כן ירבו 100יש כאן מעל . סל /לבניית מגרש כדורגל ורךצ

  .גם היא ברוכה –להרחבת המקום 
  

  הרצל
ט כי אין "שרהב. בדיון האחרון היה פורום רחב מאד שבו הוצג לע. קיימנו דיונים במשרד הביטחון

  .אך הוא דחה זאת, ע"את התב כל בעיה לקדם
  .אין טעם לשנותה כעת, עליה הדיונים –ב "י המועצה ואושרה בועדת תו"שהוכנה עע "ישנה תב 

  
  
  
  



  
  

 

  
  
  
  
  

  טףושדיווח -הרצל
  

עוד  מי ייתן ולא תדע .גיורא על פטירת אביוגזבר המועצה צערו של מליאת המועצה משתתפת ב
  .צער

 ההאוכלוסיין למגוו, ס הכינה תוכנית רבגונית עם התייחסות"הנהלת המתנ-אירועי יום העצמאות
   .ילדים נוער ומבוגרים

  . ביקיר ל"חניון צה+  בנחל קנה  צעדהתתקיים  – תואעצמהביום 
  .ות זוגם מוזמנים להשתתף/חברי המליאה ובני אלוני שילהעשור לחגיגת  –בערב 

  .מילואים אוגדתי מצטיין. חיים אביטל קיבל ק. נערכו טקסי עצמאות –באוגדה 
  .ברכות -  ט מצטיין חטיבה"קיבל קב שמוליק פרידמן

  
  תיקון חוק עזר אגרת שמירה

  גיורא
בעקבות ההחלטה במליאה הקודמת בדבר , בנוסחהנדרשים משרד הפנים העביר את השינויים 

  . שמירההאגרת הגדלת תעריפי 
  .פה אחד  :הצבעה
  .הפנים. י הנחיות מ"עפ, חוק העזר אושר בנוסח המתוקן  :החלטה

  
  נהקריטריונים להנחה בארנו

  הרצל
 תקצבהבמקביל . מהמכסימום המותר בחוק 20%ב  נו קטוההנחה י ישיעור נקבע בעבר כי 

  . מסודרתהמועצה סעיף סיוע לתושבים ותיקים עם ועדה 
  

  גיורא
מצטבר הניסיון ה עדת הנחות תבדוק על פיו .באותו שיעור 2009מבקש לאשר את ההנחות לשנה 

  2010ותציע הצעה חדשה לשנת 
.  
  

  .פה אחד  :הצבעה
  . 2008 -י ההחלטות שהתקבלו ב"עפ, 2009אושרו ההנחות לשנת   : החלטה

  
  קרן קרני שומרון

ההכנסות מהקרן אינן  ןמניסיו. ל בהתנדבות "י מנכ"שנים קרן קרני שומרון מתנהלת ע 4-מזה כ
 מוטיל בני פנה  מיכלוביץ  ובתיאום איתי בניעל פי הצעתו של . מניבות את התקוות והצרכים 

אני שוחחתי . והוא הביע הסכמה עקרוניתבהצעה לחזור לעבוד בקרן  ל בעבר"ששימש כמנכ איזק
אנו  .והוצאות דלק+ תמורת שכר של רכב לעבוד במשרה חלקית לגיוס כספים איתו והסכים 

הנושא  יובא –המועצה  כספית של  היה צורך בתמיכתיבמידה ו, כוונים להתחיל בפעילותותמ
  .כות במליאהתמיועדת לאישור 

  
  אבי

  .מכספי התרומות את שכרו תמציע לבחון בפרק זמן של שנה האם הקרן מתנהלת בעצמה ומשלמ
  

  .ומאחלת הצלחההחלטה לקחת מנהל לקרן את הרצל על המברכת המליאה :החלטה
  

  הרצל
בנוסף לאישור הממונה יש "הנוסח  26של העמותה של קרן קרני שומרון יתווסף בסעיף  בתקנון
  ".רים"גם את אישור רשות המיסים המחלקה למוסדות ציבור ומלכלקבל 

  .פה אחד  :הצבעה
  

  .אושר שינוי התקנון כמבוקש  :טהלהח



  
  

 

  
  
  
  
  
  

  רים"תב
  ע תחנת דלק "הכנת תב  – 382ר "תב

  .מקרן פיתוח₪  25,000במימון עצמי בסך 
  .את ההשקעהחזור יהיזם  –בעתיד 
  )אופירה ומיכאל(נגד  2, בעד 7  :הצבעה

  .אושר  :טההחל
  

  שיקום כבישים ומדרכות  383ר "תב
סעיפים מרכזיים בהם תיקוני כבישים  קוצצו₪ מליון  2.8-בכב המועצה קוצץ יצהיות ותק

במימון עצמי בסך ר "מבקש אישור לתב. 'ריהוט רחוב בהם ספסלים לוחות מודעות וכו מדרכות
  .מקרן פיתוח₪  100,000

  
  יגאל

  .מבקש לעשות רשימת פרויקטים
  

  הרצל
  .ים תועבר  במייל לכולםרשימת פרויקט

  
  .הפרויקטיםרשימת מותנה בקבלת ו מאושר   :הצבעה
   .אושר  :החלטה

  
  ל"ש גלעד סרי ז"מצפור ע

המשפחה . היה קשור לנחל קנה ואהב אותו. שנהרג תוך כדי השרות הצבאי הישובחייל תושב 
המשפחה מוכנה לממן את .  מרוןבסמוך לביתם ברובע קרני שו על שמו מעוניינת להקים מצפור

יאיר מלווה את הפרויקט  .של המקום מסודר רוצים לצאת בתכנון  נוף .המצפור עבודות הקמת
  .מטעם המועצה

  
  יגאל
  .כדאי להחזיר אותהאולי , בכדי לדון בבקשות מעין אלו, בעבר ועדת הנצחות ההיית

  
  .ד חייקין"עו
  

  .י המועצה ועל חשבון תקציבה"בזמנו דובר על הנצחה שתבוצע ע
  
  

  הרצל
כפוף להסכם מוסדר ובכפוף לכל דין  ,בכסף ההנצחה תמורת תרומה ממליץ לאשר את הרעיון של

  .שייחתם עם המשפחה
  .פה אחד  :הצבעה
בכפוף ש "שיוסדר באישור היוהמעקרונית בכפוף לחתימת הסכם מוסדר  אושר  :החלטה
  .לכל דין

  
  2007ח ביקורת "דו

 לחברי המליאה החומר לפני הדיון הבא יועבר החומר לקראת הדיון לא יצא עקב תקלה במחשב 
  .וידון בישיבה הבאה

  
  דווח –חברה כלכלית 

  גיורא
  .2008 -מאזן לא מבוקר להצגת כלכלית והחברה הפעילות על  דיווח



  
  

 

  
  
  
  

  יגאל
  .ממוחזרים השקיהמי  נושא של תשלומי ביוב על התאגיד לבחון מוליש 

  .חברהח ה"שמבוצעות עפיקוח הנדסי נפרד על העבודות  בצעל יש –פיקוח 
  

  .ל החברה"וח מנכבמליאת המועצה  נערך דיון בד:סיכום
  
  

  אריק זורגר: רשם

 
  
  

_________________  
  הרצל בן ארי      
               ראש המועצה     

  
  

  :העתקים
  משרד הפנים, ש"הישובים ביוהממונה על  -  רות יוסף ' גב

  חברי מליאה
  משתתפים

  
  



  
  

 

  
  1993 –ג "תשנ, )שרותי שמירה(חוק עזר לקרני שומרון 

  

, 1981 –א "תשמ, )יהודה ושומרון(לתקנון המועצות המקומיות  88 –ו  68בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

מתקינה , 1971 –א "תשל, )432' מס) (יהודה והשומרון(לצו בדבר הסדרת השמירה בישובים ) ג('א2וסעיף 

  : המועצה המקומית קרני שומרון חוק עזר זה

  

  הגדרות

  

  -בחוק עזר זה     .1

  

  .המועצה המקומית קרני שומרון – "המועצה"    

  

  .לרבות כל אדם שראש המועצה הסמיך אותו לעניין חוק עזר זה -  "ראש המועצה"    

  

  .אגרת שירותי שמירה – "דמי השתתפות"    

  

  .משמעותו בתקנוןכ – "נכס"    

  

אדם או תאגיד המחזיק למעשה בנכס בתחום המועצה כבעל או בכל אופן  – "מחזיק"

  .אחר

  

מגוף העוסק בתחומים , שכירתם כדין של שירותי שמירה ואבטחה – "שירותי שמירה"

  . אלה או העסקת עובדים כשומרים בשכר

  

  הפעלת שירותי שמירה

  

  .ה לשם הגברת הביטחון ושמירת החיים בתחומההמועצה רשאית להפעיל שירותי שמיר  .2

  

  פרסום

  

ראש המועצה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי שמירה כאמור על לוח המודעות של בניין   .3

  .המועצה

  

  תקרן יעודי

  

  .כספי היטל השמירה יופקדו בקרן יעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון השמירה  'א.          4

  

  

  



  
  

 

  

  

  פטור מתשלום

    

יהיה המחזיק פטור מתשלום דמי , במידה והוטלה על מחזיק חובת שמירה בפועל  'ב  

  .ימי השמירה בפועל' ובהתאם למס, באופן יחסי, השתתפות חודשיים

  

  הצמדה למדד

  

לחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה  1 –סכומי דמי ההשתתפות לפי חוק עזר זה יעלו ב  .5

ירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית בשיעור עליית המדד במח, )"יום העלאה": להלן(

לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם , )"המדד": להלן(לסטטיסטיקה 

 .לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם

  

  שמירת דינים

 

יהודה (אין בהוראות חוק עזר זה כדי לגרוע מהוראות הצו בדבר הסדרת השמירה בישובים  .6

יהודה (ומהוראות הצו בדבר אבטחת מוסדות חינוך , 1971 –א "תשל, )432' מס) (ושומרון

 .1980 –מ "תש, )817' מס) (ושומרון

  

  תחילת תוקף

 

  .תחילתו של חוק עזר זה ביום פרסומו         .7

  

  מגבלת גביה

  

הטלת ההיטל על פי חוק עזר זה תהא טעונה , )2011בינואר  1(א "ה בטבת תשע"החל ביום  כ  .8

  .נה כמשמעותו בתקנון או מי מטעמואישור מליאת המועצה והממו

  

  תוספת

  :שיעורי דמי ההשתתפות החודשיים יהיו כדלקמן .1

  

  הסכום בשקלים חדשים לחודש    

  לנכס₪  98.6    נכס למגורים. א

   נכס אחר עד . ב

  ר"מ 100     

  ר"למ₪  1  

ר נוסף "עבור כל מ

  ר"מ 100 -מעבר ל

  ר"למ₪  0.4  

  



  
  

 

  

 1רעונם ביום יומים דו חודשיים שמועדי פדמי ההשתתפות ישולמו בתשל  .2  

  .בנובמבר של כל שנה 1-ו, בספטמבר 1, ביולי 1, במאי 1, במרץ 1, בינואר

  

  :הוראת שעה

 

כתיקונה בחוק עזר , לחוק העזר העיקרי שיעור ההיטל שנקבע בתוספת 5על אף האמור בסעיף 

לפי שיעור , )"העדכון הראשוןיום ": להלן(לחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה  1 -יעודכן ב , זה

 .2008שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד  חודש ינואר 

  

  

  

  

  ט"תשס_______, חודש ___ ביום 

  

)2009  / __ /___(  

  

  

                                                                                                                         _________________  

  הרצל בן ארי                                                                                                                                  

  ראש המועצה המקומית                                                                                                                         

 קרני שומרון                                                                                                                                   

  


