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 59ישיבת מליאה מס'  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 18:00-21:00יום ב'  2011דצמבר  5 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 002 פורום:

אברהם קטרי , אורה גפני, אורי בר מעוז , איציק גולדברג, אמנון בטיה , אמנון נגר , גדעון כהן ,  משתתפים:
שרפי , רונן סלטון , רן להב ,  חיים גואטה , יצחק יצחק, מילי יפרח, משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני

  שמעון שריר
 אליעזר גז , ארנון מינס , יוסי נחמני חסרו:

 אסף אריכא, ישורון פרסיק, מאיר שביט, פנינה אמויאל משה , רונן אלוני משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 
דווח על פניית משרד התשתיות לתכנון אתר נחיתת הגז בשטח שבין מושב משמרת לכביש  – 37. תמ"א 1
 . המועצה תפעל למניעת יישום התוכנית. 4
דווח כי חברת חשמל החליטה על תוספת לקו רשת חשמל ארצי. קיימות שתי חלופות האחת  – 400. קו 2

 באזור בני דרור והשנייה בסמוך לשער אפרים.
 אש המועצה הודיע כי הוא מתנגד למהלך זה. ר
 צפוי באזור נורדיה. המועצה נערכת לבדיקת הנושא. – 4: תכנית להגדלת כביש 43. תת"ל 3
. 57לבין כביש  5613בקטע המחבר בין כביש  562דווח על קידום התוכניות לביצוע כביש  – 562. כביש 4

עה הקיים כיום ביישובים גאולים וינוב. המועצה ביצוע הכביש יגרום להפחתה משמעותית בעומס התנו
 תומכת בקידום התוכנית תוך שמירת האינטרסים של החקלאים ביישובים אלו. 

החלו בביצוע העבודות להקמת המחלף בצומת בני דרור. מועד סיום העבודות מוערך  –. מחלף בני דרור 5
 . 2014לקראת ינואר 

ביצוע עבודות להרחבת קטע הכביש המחבר בין שער אפרים  דווח על –. צומת שער אפרים קלנסואה 6
לקלנסואה וסגירת הכניסות לעסקים שבתחום קלנסואה. המשמעות לכך, הגברת עומס תנועה על צומת 

 הכניסה לשער אפרים. המועצה מתנגדת לכך ותפעל לשמירת האינטרסים של תושבי שער אפרים.
רה את המועמדת אורית בר לתפקיד מנהלת מחלקת רווחה ועדת הבחינה )קבלה( בח –. מינויי עובדים 7

כמחליפה למשה שמואלי הפורש לגמלאות. כמו כן, נבחר מועמד לתפקיד מנהל מחלקת ביטחון וקב"ט 
 מועצה ויחל בתפקידו במהלך חודש ינואר. 
ים החבר מוחה על כך שעדיין לא התקבל ומבקש להעביר לחבר –הערת חבר: דו"ח סטטוס החלטות מליאה 

 את הדו"ח.

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

 15/12/2011  פנינה אמויאל משה ההעברת דו"ח סטטוס לחברי המליא 277
 

 מנהלי מחלקות - 2112. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2
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 , כולל תקצוב נוסף לתוכניות ופרויקטים ייחודים.2012מנהלי המחלקות הציגו את תוכנית העבודה לשנת 

 הערות חברים:
 .בהצגת תכנית בגני הילדים עולה דרישה לכיתת גן בחינוך המיוחד בגוש הצפוני.1
נוך בתוכניות שהוצגו. כל שינוי שמתבקש במחלקת חינוך במועצה, נדרש .לא נערך דיון מוקדם בוועדת חי2

 לעבור דרך ועדת חינוך. 
.המליאה הקימה ועדה לבדיקת יישום החזון החינוכי. הועדה לא התכנסה כשנתיים ואינה מדווחת על 3

 התקדמות בנושא. 
 

לל מטלות ופרויקטים כו 2012ראש המועצה הודה למנהלי המחלקות על הצגת תוכנית העבודה לשנת 
 נוספים. המליאה תידרש לדון בכך במסגרת הדיון על תקציב המועצה. 

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

לחברי  2012העברת מצגת תוכנית העבודה של המחלקות לשנת  278
 ההמליא

פנינה אמויאל 
  משה

15/12/2011 

 

 לבקשת חבר -. דיון נוסף ברכישת גנון גנות הדר 3
 

לאור בקשת חברים, הנושא נדון בשנית לאחר אישור תב"ר לרכישת מבנה גנון בגנות הדר מהחברה 
 הכלכלית צוין כי רכישת המבנה תאפשר לחברה נזילות כספית לשם השלמת עבודות הפיתוח ביישוב יעף. 

 ף. ראש המועצה התחייב כי הכספים יועברו לחברה תוך הבטחה כי ישמשו לצורך השלמת הפיתוח ביע
 

 אושררה החלטת המליאה לאישור תב"ר לרכישת גנון ביישוב גנות הדר.  - החלטה:
 2010עפ"י בקשת חברים, יועבר לעיון חברי המליאה דו"ח כספי מבוקר של החברה הכלכלית לשנת  -

 , טרם קיום הדיון בנושא החברה הכלכלית. 2012ותוכנית תקציבית לשנת 
 

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

ודו"ח מבוקר  2012העברת תקציב החברה הכלכלית לשנת התקציב  279
 .2010לשנת 

 15/12/2011 יאלונ רונן

פנינה אמויאל  הקיום דיון בנושא החברה הכלכלית, בהשתתפות מנכ"ל החבר 280
  משה

15/12/2011 

 

 עו"ד וילצ'יק -. דיון בהשתתפות היועץ המשפטי 4
 

 לבקשת המליאה, עו"ד אלי וילצ'יק הציג את התייחסותו לגבי הנושאים שנדונו בהנהלה ובמליאת המועצה:
הסכם השותפות נחתם ברשם העמותות בספטמבר שנה זו. התנהל מו"מ במשך  –נורדיה –א.משפחת גרוס 

ק למשרד עו"ד תשעה חודשים ובשלב זה דווח לראש המועצה על המו"מ המתנהל בין שותפו של עו"ד וילצ'י
גרוס כולל הודעה על כך שמשרד וילצ'יק לא יטפל בתיק המשפטי המתנהל כנגד משפחת גרוס. כמו כן, 

משרד וילצ'יק דיווח למר אילוז ציון הממונה מטעם המדינה למינוי תובע שיטפל בתיק זה וכך דווח לעדי גיא 
 מהנדס המועצה על כך שמונה עו"ד אחר שיטפל בתיק האמור.  –

שנים שירותים למועצה בהיקף של  10 –המשרד מעניק למעלה מ  –יקף השירותים הניתנים למועצה ב.ה
שעות בחודש בשכר נמוך. עורכי הדין מטעם המשרד זמינים בכל עת לרשות המועצה ועובדיה וסיוע  200

ייחסות משמעותי בהגדלת הכנסות המועצה לוועדה לתכנון ובניה. חברי מליאה שפונים למתן תגובות והת
לנושאים משפטיים ניתן בהתאם לצורך וליכולת המשרד. בקשות של חברי מליאה אמורות לעבור דרך ראש 

 המועצה.
הועלה ע"י החברים סלטון וגולדברג הרצון לסיים את התקשרות המועצה עם משרד וילצ'יק, לאור התנהגותו 

ותה מהתנהלות היועץ המשפטי והתנהלותו והסבריו למליאה בפרשת גרוס. המליאה הביעה את הסתייג
 והיערותיו לחבר המליאה. 

ראש המועצה הציע כי אין זה נכון לסיים את ההתקשרות לאחר שנים כה רבות וגם מבחינה מעשית של 
העברה מסודרת של מאות תיקים, לכן התקבלה הצעת ראש המועצה להטיל על הראש המועצה לסיים 
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 'יק. בצורה מסודרת את ההתקשרות עם משרד וילצ
בתום הדיון ולאחר שנשמעו הערות החברים ותגובת עו"ד אלי וילצ'יק, נקבע להתחיל בהליך לכינוס  החלטה:

ועדת איתור למינוי יועץ משפטי למועצה עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים בעניין זה וקבלת שירותים משפטיים 
בנושאים משפטיים ממשרדו של באמצעות משרד/משרדים חיצוניים. בכל מקרה, התהליך להעברת הטיפול 

אלי וילצ'יק יבוצע בהדרגתיות, ללא פגיעה בטיפול בתביעות ובנושאים המחייבים רציפות ושליטה בנושאים 
ובתיקים משפטיים המצויים בהליך משפטי כזה או אחר. ראש המועצה ייפגש עם עו"ד אלי וילצ'יק ביחס 

 להחלטה כאמור לעיל. 

 . אישור נוסח חוקי העזר לתיעול וסלילת כבישים5
 

 לאור הערות חברים, ביחס לניסוח חוק העזר, הוחלט לדחות הדיון בנושא למועד אחר. 
המועצה תזמן את היועץ המשפטי ונציג חברת "אורבניקס" לדיון שיתקיים באישור חוקי העזר  החלטה:

 לתיעול לסלילת כבישים.

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

זימון אחראי שניסח את החוק עזר לתיעול וסלילת כביש לקבלת הסבר על  281
 .החוק

 מאיר
 טשבי

15/12/2011 

 

 . שיקום דרכי בטחון בשער אפרים וניצני עוז6
 מאושר עד לגובה השתתפות משרד הביטחון.  החלטה:

 . אישור פרוטוקולים 7
מבקר המועצה  -מאושר. יש להשמיט את שמו של ישורון פרסיק  58פרוטוקול מליאה מס'  החלטה:

 מרשימת המשתתפים הנוספים.

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
 אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, ברכה מלאכי, הדסה רוסו, עירית גז מכותבים:
 מנכ"לית המועצה  -פנינה אמויאל משה  אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 ברכה מלאכי
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