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 ריכוז החלטות ישיבת מליאה

 22.6.09 –ט "סיון התשס' ל: מתאריך

 

 החלטה הנושא 'מס

 
1. 

 
. (ב"מצ) –ועדה לתכנון ובניה 

 

 
 אושר פה אחד

 
2. 

 
  אשר פאהן–ל המועצה "אישור מינוי מנכ

 

 

אושר פה אחד 

 

 
3. 

  

 ב" מצ– 2009 תקציב 1' תיקון מס

 
  פה אחדאושר

 
4 .

 

 ב" מצ–ם "תברי

 
  פה אחדאושר

 
5. 

 
 ב" מצ–אישור תקציבי יישובים 

 
אושר פה אחד 

 
 
6. 

 
 ב" מצ–צו ארנונה ביישוב אבני חפץ 

 

 
 פה אחדאושר 

 
7 .

 
 באזור התעשייה ברקן 82חלוקת מגרש 

 

 
פה אחד אושר 

 
8 .

 
 ב" מצ– תיקון – שערי תקוה –עדכון אגרת מבנה ציבור 

 

 
אושר פה אחד 

 
9 .

 
עדכוני ועדות המליאה 

 

 
אושר פה אחד 

 
10 .

 
 הפצה במייל –פרוטוקול מליאה 

 

 
פה אחד אושר 

 
 
 
 

 _____________

    גרשון מסיקה 

    ראש המועצה 

 
 
 



 ראש המועצה לשכת
 

 03-9066400- ' טל
 03-9066407- פקס 

lishka@shomron.org.il 

 

 

 

( 5/2009)פרוטוקול ישיבת מליאה 

 22.6.09 –ט "סיון התשס' ל: מתאריך

 
 

. ב"מצ: רשימת נוכחים
 

. ב"מצ: רשימת נושאים
 
 
 

 היכרות חברי מליאה חדשים
 

: גרשון מציג את חברי המליאה החדשים
 

. יוסי פורת מאלון מורה .א
 .(משקיפה)אודליה אהרון מנופי נחמיה  .ב

 
 

 

 ב" מצ–הועדה לתיכנון ובניה  .1
 

 . 1-6סעיפים 
 

.  אושר פה אחד: הצבעה
 

.  מעדכן על נוהל חדש של אגף הנדסה לזירוז תהליך קבלת היתר בניה: יעקב ירקוני
 

  אשר פאהן–ל המועצה "אישור מינוי מנכ .2
 

  אשר פאהן–ל המועצה החדש "היכרות מנכ
 

על הליווי והעזרה בכניסה , ל היוצא"מבקש להודות למר עוזי אליעזר המנכ:  אשר
. לתפקיד

 
. ל המועצה"המליאה מאשרת את מינוי אשר פאהן לתפקיד מנכ: החלטה

 בטבלת 4ל משרד הפנים לבכירים בדרגה "פ חוזר מנכ"העסקה והתנאים יהיו ע
. חוזה חתום יועבר לאישור משרד הפנים. הרשויות המקומיות

המליאה מאשרת שהיה ומשרד הפנים יתחשב באישורים הקודמים שקיבל בעבר 
.  פ הנחיות ואישור משרד הפנים בנושא"שכרו ישולם ע, ממשרד הפנים בעניין רצף שכר

. (יציאת מר אשר פאהן מאולם המליאה לשם הצבעה על מינויו)
 

 . אושר פה אחד: הצבעה
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  2009תיקון תקציב  .3
 
מציג את הנושא כולל טבלת הסבר בגין העברות מסעיף לסעיף בתוך :  וש'ג

. (ב"מצ)התקציב הקיים המאושר במשרד הפנים 
 

:  סעיף פרסום
כנציב תלונות הציבור , מסביר את תפקידו של מר שייקה רוזנפלד: גרשון

ואחראי כל תחום הפרסום ובמקביל עוסק בקשר עם הגורמים 
. הממלכתיים

.   מברך אותו על מילוי תפקידו בצורה טובה ביותר
 

?  האם הציבור יודע על התפקיד:אליעזר רוט
 

 בעיתון הקרוב ובאתר האינטרנט יפורסם הנושא והדרך ליצור איתו :גרשון
. קשר

 
?  מה זה סעיף שכר הגביה שמופיעה בטבלה:מאיר ברשן

 
הפעלת חוק עזר ) אומדן תוספת בגין גביה צפויה על שלטי חוצות :וש'ג

 לאחר גמר סקר השילוט שמבוצע כעת 90-שילוט שאושר בשנות ה
. (י מחלקת גביה"ובדיקות נדרשות ע

 
 . אושר פה אחד: הצבעה

 

 ב" מצ–ם "תברי .4
 

. ם"    מסביר את התברי:וש'ג
 

. מבקש הסבר על המבנה הרב תכליתי בכפר תפוח: אלעזר רוט
 
  .פ הטבלה המצורפת"מפרט את האיגום התקציבי בעניין ע: וש'ג
 

.  אושר פה אחד: הצבעה
 

 מבנים ציבוריים רב תכליתיים באזורים 3אנחנו רוצים לבנות  : עדכון:גרשון
עדכונים )גב ההר , מרכז השומרון, בצפון השומרון: השונים בשומרון

 .(בהמשך ובהתאם להרשאות התקציביות שנקבל
 

 ב" מצ–אישור תקציבי יישובים  .5
 
מהשנה והלאה נדרשים )מציג את הטבלה שאושרה בועדת יישובים : וש'ג

היישובים לצרף מסמך נלווה לתקציבים ובו מפורטים הסטיות שבין 
התקציב לביצוע וההפרשים משנה קודמת בחתימת היישוב לאחר 

. (אסיפת החברים שאישרה אותו
 

. לאשר את תקציבי היישובים: הצעה
 

 . אושר פה אחד: הצבעה
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 צו ארנונה ביישוב אבני חפץ .6
 
. ב בקשת היישוב אבני חפץ לאישור צו הארנונה"מצ, וש מציג את הנושא'ג
 

.  אושר פה אחד: הצבעה
 

  באזור התעשייה ברקן82חלוקת מגרש   .7
 

. מבקש את אישור המליאה לחלוקת המגרש לשני מגרשים: גרשון
 

 . אושר פה אחד: הצבעה

 

 ב" מצ– תיקון – שערי תקוה –אגרת מבנה ציבור   .8
 

 תיקון והפחתה בתעריף אגרת מבנה ציבור –ב נוסח התיקון בחוק העזר "מצ: גרשון
. ביישוב שערי תקוה

 
 . אושר פה אחד: הצבעה

 

 עדכוני ועדות המליאה  .9
 

במקומה מוצע לצרף את יוסי פורת , מנו צרפתי ביקשה להתפטר מועדת ביקורת (א
. מוצע כי יצורף גם לועדת יישובים, כמו כן, מאלון מורה

 . מוצע שתצורף לועדת הנחות ארנונה–אודליה אהרון  (ב
 

 . אושר פה אחד: הצבעה 

  

  הפצה–פרוטוקול מליאה   .01
 

במסגרת הרצון לקידום איכות הסביבה אנו מנסים לצמצם את :  גרשון
השימוש בנייר ולכן אני מציע להעביר את פרוטוקול המליאה דרך 

או /למי שאין שיפנה ליוסי דגן ו, המייל לחברים שיש להם אינטרנט
. מלכה תם וימשיך לקבל את הפרוטוקולים דרך הדואר

 
 . אושר פה אחד: הצבעה 

   

 ח של היישובים"אישור רו .11
 

ח "המחייב את אישור המליאה למינוי רו (ב"מצ)מקריא את החוק : אשר
. ח"ב רשימת רו" מצ–ליישובים 

 
 . אושר פה אחד: הצבעה 
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 עדכונים .21

 
 .ה"גרשון מעדכן בנושא משרד התחבורה וכבישים ללא אבא שבקרוב יבוצעו בע (א

 
מאנשי תקשורת , גרשון מעדכן על הסיורים שבוצעו ברחבי המועצה בכל הרמות (ב

בזכות כך נבנו קשרים אישיים עם . ר הכנסת"ועד חברי כנסת ושרים וכן יו
 , הגורמים השונים דבר שעוזר מאוד לקידום פרויקטים ביישובי המועצה

נוצר קשר טוב - כ ציון פיניאן מרכז הקואליציה בועדת הכספים "ח: לדוגמא
. איתו והוא עוזר בדיונים בנושא התקציב

השר יוסי , ה יגיע השר עוזי לנדאו לסיור ליום שלם וכן השר בני בגין"בקרוב אי
. ס"כ חיים אמסלם מש"פלד וח

.  סיורים של כתבים באזור שלנו–עוד תחום בו אני פועלים 
 

מבקש לשבח את יוסי דגן שעושה עבודה מצוינת מול התקשורת וכן : גרשון
. בסיורים של חברי הכנסת בשומרון

 
 .ש"בהנהלה אישרנו איסוף בקבוקים יחד עם איגוד איכות הסביבה יו: גרשון (ג

. מסביר ומפרט את הנושא:           אשר פאהן
          ראובן גור אריה מרכז את הנושא כסגן ראש המועצה המחזיק בתיק איכות       

 .עדכונים בהמשך.          הסביבה
 

. מציע לשלב את נושא איכות הסביבה יחד עם מוסדות החינוך: אלעזר רוט
 

אשמח , מעדכן שהנושא בשלב זה מטופל ונערכים לטיפול שוטף בכך: גור אריה
. לקבל כל סיוע ורעיון לקידום איכות הסביבה

 
 ילדים הזכאים 38בימים אלו מקבלים , גרשון מדווח על פרויקט מחשב לכל ילד (ד

 .את המחשבים

 

, מבוצע חיבור חברי המליאה לפעילויות שונות שמתרחשות בשטח: יוסי דגן (ה
מי שלא מעוניין ,  וכך יהיו מעורבים חברי המליאהS.M.Sבאמצעות עדכון דרך 

 .שיעדכן את יוסי דגן או את מלכה
 כמובן –להאיר ולהעיר , ניתן להצטרף גם לסיורים עם חברי כנסת, כמו כן

. בתיאום
 

ס על "ס שומרון בראשות ברק טובי ולהנהלת המתנ"יישר כוח למתנ:  גרשון (ו
 .פעילותם ועל הפקת חוברת הקיץ שחולקה למשתתפים

 
. ראובן גור אריה: רשם

 
 

 _____________

    גרשון מסיקה 

    ראש המועצה 
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 חברי מליאה –רשימת נוכחות 

 22.6.09 –ט "סיון התשס' ל
 

 חתימה ישוב שם 

 V ראש המועצה מסיקה גרשון 

 V אבני חפץ סטודניה אהוד 

  איתמר ניצן ימין 

 V אלון מורה יוסי פורת 

 V ברוכין אהוד כלפא 

 v ברקן מאיר ברשן 

ברכה-הר עידן מרלוס    

חיננית/טל מנשה אלעזר רוט   V 

  חרמש  

 V יצהר רפאל מרון 

  יקיר אגוזי יצחק 

תפוח-כפר ניסים שמח   V 

דותן-מבוא יוסי גולן   V 

 V מגדלים אורי דוד 

  מעלה שומרון שמואל שאקי 

 V נופים סיגלית בן אלי 

 V נופי נחמיה אודליה אהרון 

  סלעית שטאובר חנה 

  עינב ניומן שימי 

  עלי זהב יצחק יודלא 

 V עץ אפרים מנואל צרפתי 

  פדואל קדמון עמית 

 V צופים אבי שלום 

 V קרית נטפים יואב חסן 

 V רבבה ראובן גור אריה 

  רחלים הררי הושעיה 

 V ריחן בני עזר 

  שבי שומרון עמיר דרור 

תקוה-שערי חיימון בלומנפלד   V 

תקוה-שערי דני סינגר    

  שערי תקוה  

 V שערי תקוה אבי נוריאני 

 V שקד אריאל משה 

    

ל"מנכ אשר פאהן   V 

וש גולדשמיד'ג   V גזבר 

 V עוזר ראש המועצה יוסי דגן 

 
 

 


