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 18:00שעה  11.5.2010מיום שלישי  17' ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס

 

ראשהמועצה–יצחקגולברי :נוכחים

מ"סגןומ–מנחםבנימין

חבר–איילאלבלק

חבר–שביטמס

חבר–אביקולמן

חבר–אריהדורון

חבר-סןמאירח

חבר–יצחקגלאם

(18:40)חבר–יוסיברקן

סגן–דודוסלע:נעדרו

סגן–מנדירבינוביץ

ל"מנכ–יוסיברק:בהשתתפות

גזבר–יזהרקמחי

ש"יועמ–דחןסומך"עו

מהנדס–חנןטויטו

הביטחון'מנהלמח–מאירמכלוף

יטחוןיועץלתכניתהב–רןניר:מוזמן לישיבה





 ס ד ר  ה י ו ם  ו ה ח ל ט ו ת

 

.אנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהמןהמניין:יצחק גולברי

.תחילהאנימבקשבשםהחבריםלברךאתחברהמועצהיצחקגלאםלרגלהולדתנכדוהראשון

וןעליונושאשביקשתילד,מבקשלעדכןאתהחבריםבנושאהכרזתאתרהיסטוריברמתאמיראני

אבללהפתעתיהרבהמישהושידעעלכוונתהמועצהלהכריזעלהאתרכאתרהיסטוריהרס,היום

אתהמבנה שביצעמעשה, עםמי לעבורלסדרעלהמעשההזהונמצהאתהדין לאמתכוון אני

.חמורזה

מ:שביט מס נגד לרשותה העומדים החוקיים הצעדים בכל לנקוט חייבת שהמועצה בדעה יאני

.שהרסאתהמבנה

רועדת"אנימבקשלהודיעלפרוטוקולעלהאצלתסמכויותבכלנושאהביטחוןליו:יצחק גולברי

.ולהסמיךאותולפעולמולרןנירליישםאתתכניתהביטחון,מראיילאלבלק,הביטחון

רן.ללעבודאנימודיעשסוףסוףכלנושאההתקשרותעםרןנירהוסדרוהואיכוללהתחי,כן-כמו

.אנימבקשלפרושבפנינובקצרהאתתכניתהביטחוןליישוב,פהזמנתי"ע,נירנמצאאתנוכאן

.בשלבזהדורוןאריהעזבאתהישיבה
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להלןתמציתהסקירהשהועברהעלידיבנושאסטטוסתכניתהאבטחהבישיבתהמועצה:ניררן 

 :שבנדון

 :רקע .1

 .ואושרהפהאחד2006דימהצורןבאוקטוברתכניתהאבטחההוצגהבפנימועצתק .א

בהיבטהתכנוניבוצעוחלקמשלביההכנהליישוםהתכניתאךהביצועהאופרטיביהתעכב .ב

 .ולמעשהיוחלבישיבהזו

 :התכניתמבוססתעלניתוחסיכוניםהכוללאתהמרכיביםהבאים .ג

 הערכתהסיכון (1

 .הגדרתהיריבים (א

 .ניתוחמדפסיפעולהשליריבים (ב

 .יישוב/גניבהכלפיתושב/וחהסתברויותלאירועיפריצהנית (ג

 .משוואתנזק (ד

 :ביםהבאיםיקונספטאבטחהמבוססעלהמרכ (2

 (.LPRמבוסס)כניסהויציאהמבוקרתשלרכביםמהיישובים (א

 .מערכתתצפיתאלקטרוניתהיקפיתליישובים (ב

 .במאויש"מוקדשו (ג

 .מאבטחיםברחביהיישובושומריםבשערים-סיירים (ד

בכפוףלמגבלותחוק)ביישובי"בעתידאפשרותלחיבורבתיתושביםלמוקדשו (ה

 (.ותפעול

 .חוברתניתוחהסיכוניםכפישהוצגהבפנימועצתקדימהככללתקפה .ד

ובהתאםלמאפייניתא,שלישי–רמתאמירתטופלכתכניתהאבטחהכתאשטחנפרד .ה

מעברביןדרכימלךולפיכךלאהשטחלרבותהעובדהשכבישהגישהלשכונההנובעצם

 .תהיהאפשרותלסגירתו

 .תאהשטחהכוללאתרמתאמיריטופלאבטחתיתבמקביללאכלוסו .ו

 :לוחותזמנים–אבנידרךמרכזיות .ז

 .חודשים(13)ללאעיכוביםחריגיםשלושהעשר,משךיישוםהתכניתהמשוער (1

ערךהכניסההמבוקרתבשנההנוכחיתאנומצפיםלסיוםהתקנתשעריהכניסהומ (2

(LPR)אמיומןאשריגויסויוכשר"ולאיושמשרותהסייריםוהשומריםעלידיכ,

 .בהתאםלתותקןשנקבעעלידנו

 .2011תחילתההתקנהשלמצלמותומערכותתצפיתצפויהלהתבצעבפברואר (3

 תקציב .ח

 .₪עלותהפרויקטעדשנימליון (1

ודההנוכחיתוחלקמפעולותההמשךכלהפעולותהמתוכננותלביצועבשנתהעב (2

 .רשהוקצהלנושא"מכוסותבתב

כפישסוכםתועברלמועצהולועדתהביטחוןהתראהבתשלושהחודשיםלפחותעל (3

 .צורךבגיוסתקציביםנוספיםלהמשךהפעילות

ביטחוןמאירמכלוף'ועדתהביטחוןיזמןדיוןהועדהבהשתתפותהיועץניררןומנהלמח'ר .2

 .ךמצגתמפורטתוהחלפתדעותבנושאלצור
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?2010ושמועדדצמבריוילופרויקטיםמתוךהתכניתיבוצעואנימבקשלדעתא:אבי קולמן

יגיוסמאבטחים"והשניהואשדרוגמערךהאבטחהע,הפרויקטהראשוןזהסגירתהשערים:רן ניר

.איכותייםבמכרזשייצאבקרוב



מעיינות "התחייבות כלפי בנק הפועלים עבור תאגיד המים אישור הסכמה ו -1' סעיף מס

 "השרון

 החברים לשאלות שענה המשפטי היועץ של הסבר דברי הוחלט פה אחד לאשר את לאחר

 .ההתחייבות כלפי בנק הפועלים



 ו לפטור מארנונה"אישור ועדת התמיכות לדחיית בקשת ויצ – 2' סעיף מס

.חברים7–התמיכותהצביעובעדאישורועדת

.חבר1-נגדאישורועדתהתמיכותהצביעו



 אישור קריטריונים לשילוט ברחבי היישוב – 3' סעיף מס

 : י החברים"לאחר שנעשו שינויים ע, פה אחד הוחלט לאשר את הקריטריונים שלהלן 

שאז,אלאאםכןהעסקמנוהלבבנייןפינתי,בחזיתהרחוב,לכלעסקיותרשלטאחדבלבד .1

.בפינההאחרת,יותרשלטנוסף

ביניהםבלי .2 הפרסוםאתהעמודיםאלאיוצבו שלטי הניצבעלעמודיםלאיכסו בכלבניין

 .לבלוטמקוהבניין

מעלהעסקוברוחבהעסקבלבדולא–ממדיהשלטיותאמולממדיהמקוםהמיועדלשילוט .3

 .יחרוגמרוחבהעסק

 .ישלשלבאתהשלטבחזיתהבניין,הבנייןהשילוטיותאםלעיצובהארכיטקטונישל .4

 .שלטיםשאינםצמודיםלמבנהלאיאושרו,השלטיהיהצמודלבנייןבונמצאהעסק .5

 (.שלטידופןדוצדדיים)לאיאושרושלטיםניצבים,כן-כמו

'מ1.5יותרובכפוףלקריטריוניםלעילולהלןולאיותרמאשרבגובה–שלטיםעלגגבניין .6

 .שלהבנייןבקוהקרקע

בלבד .7 הקרקע קומת במסגרת יהיה השילוט מרוכז. שלט יוצב העליונות בקומות לעסקים

 .בכניסהלבניין

 .עלהשלטלהיותבשפההעבריתלמעלהמחציו .8

למעטמקומות,יבעליעסקיםפרטיים"פרטילאיותרושלטיעסקיםע/חקלאי/בשטחציבורי .9

 .בהםהתירההמועצה

 .חשבכשלטונידרשברישיוןסוכךעםפרסוםעליונ .10

 .שלטשמחייבקונסטרוקציהיטופלבמסגרתהגשתבקשהלקבלתהיתרבנייה .11

יההגדרה"עפ,מרכזמסחרייחוייבוכשלטרגיל',פסג,קניון:שלטיםהנמצאיםבשטחיםכמו .12

 .בחוק

 .יותרלקבלניםלהציבשלטיםבאישורהועדהבאתרהבניהבלבד–אתריבנייה .13



 הנחה מארנונה לתושב בגין אי כושר תפקוד – 4' סעיף מס

 . 2009פה אחד הוחלט לאשר את ההנחה החל  מינואר 



 

 

 



 4 

 

 20092008/הנחה לתושב בגין נכות לשנים  -5' סעיף מס

 .פה אחד הוחלט לאשר את ההנחה המבוקשת



 דיון בהצעה לסדר של שביט מס – 6' סעיף מס

:זהנוסחההחלטהאותואנימציע:שביט מס

קדימה .1 המקומית היועמ-המועצה את המסמיכה החלטה תקבל חוקש"צורן הצעת להכין

.עזרעירוניהאוסרתשתייתאלכוהולבמקומותציבוריים

 .21:00ייאסרבחוקהעזרלהרעישבמוקמותציבורייםלאחרהשעה,כ"כמו .2

שראשהמועצההסמיך .3 אומי במסגרתחוקהעזראגףהפיקוחהעירוני שוםקנסיוכללר,

מינהלילמפריםאתחוקיהעזראולאפוטרופוסיםשלהםבמידהואלמלאולעוברעלחוק

 .שנים18העזר

 .יום120הצעתחוקהעזרתונחלאישורהשלמליאתהמועצהבמקומיתבתוך .4



.שהחדש"אנימציעלחבריםלהסמיךאתשביטמסלטפלבנושאמולהיועמ:יצחק גולברי

אני.שאמורלסייםאתתפקידובמועצהבסוףחודשזה,שהיוצא"היועמ,חןסומךד"נמצאעימנועו

המועצהועובדיהמועצהלהודותלחןסומךולמשרדשהואעומדבראשועל,מבקשבשםהחברים

.שירותיהייעוץהמשפטישניתןלמועצהלעילאולעילא

ד סומך"עו : בי שנתתם האימון על לכם להודות מבקש גם אני היישוב"סהב, את רואה אני כ

בעלפוטנציאללהתפתחותצורן-קדימה יישובמצליח, גםחבריהמועצההתורמיםמזמנםובעלי,

.איכות

אנימבקשלהביאלדיוןבמליאההבאהאתיציאתושלמהנדסהמועצהליציאהלהשתלמות:וך'צ

אבלצריךלהעבירמסעיף,אנייודעשאיןכסףבתקציבההשתלמויות,בשבילושהיאחשובהמאוד

.לסעיף

צריך,ישלתתאתהדעתעלכך,מצבהגינוןבכיכררע,אנימסתובבברחביהיישוב:יוסי ברקן

,רוטשילדעדייןלאהושלמוהמדרכות'במזרחרח,כ"כמו.תכניתעםאדריכלנוףולפעולפיהלהכין

.תהיישובולכןאנימבקשמראשהמועצהלבחוןדרכיםאיךלשפראתחזו

יצחק גולברי אתהנכנסלדלתפתוחה: לשפר, פועליםעלמנתלשפראתשניתן בימיםאלהאנו

.במסגרתהמגבלותהתקציביות







 ח  ת  ו  ם

 

 

 

 

 

____________________________________________

ראשהמועצה–יצחקגולברילהמועצה"מנכ–יוסיברק



 


