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 תשפ"בג' אדר ב' ב"ה,                   
06/03/2022 

 24766 -ישיבות מועצה         
           

 
 43פרוטוקול ישיבת מועצה מספר                                 

 ב, תשפ"ג' אדר בשהתקיימה ביום א',                           
 בחדר הישיבות במועצה  (6/3/22 )                               

 
 

 אסף מינצר                 ראש המועצה  נוכחים:
      חבר מועצה  טוביה ארליך   
       חברת מועצה  כוכבה חגי                        

  חברת מועצה אפרת רוזנבלט
 חבר מועצה  אוהד דורי   
   חבר מועצה  ארי ציגלר   
 חבר מועצה    צביקה רוזן    
 רחמים אשואל           חבר מועצה   

 
 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  :משתתפים

 המועצהמהנדס              אסף וולף,   
 יועמ"ש  עו"ד -אשי דל   
    
   
     
 34פרוטוקול ישיבת מועצה מס'             

 

 
 
 בין המועצה לישראל גנה. הסכם פינוי מקרקעיןאישור . 1

 
 : מינצראסף 

 .א.ש.(  מציג בהרחבה את הרקע לנושא)
 

 :ד"עו -אשי דל
 .א.ש.( משלים פרטים נוספים בהמשך לחומרים שנשלחו לחברי המועצה)

 
 : אשואל רחמים

 כיצד נקבע הסכום?
 

  :חגי כוכבה
 מדוע בכלל משלמים לו? –אם אין לו בעלות 
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  :רוזן צביקה
 מהלכים? 2מדוע מבוצע ב 

 
  :רוזנבלט אפרת

מה פשר העיתוי?, מדוע לא ניתן לנו יותר זמן לעיין בחומר?, ככלל עדיף שזימונים, סדר יום וחומרים, יישלחו לנו 
 יותר מאשר פרק זמן מצומצם לפני הישיבה.

 האם ננקטו הליכים משפטיים לפני שהוחלט על חתימת ההסכם?
 ם לגנה חצי שנה לפנות.נותנימדוע מצד אחד אנחנו נדרשים לאשר בדחיפות ומאידך 

 כן, עדיין לא מסרת לי את ההקלטות של הישיבות בהן היתה בעיה עם הזמנים בזימונים.-כמו
 

  מינצר:אסף 
 את מתכוונת לישיבה שלא הגעת אליה בזמן?

 
 : רוזנבלט אפרת

 אתה לא קיימת את הישיבה בזמן שנקבע.
 

 : מינצראסף 
 כבר דיברנו על הנושא הזה

 
  :ציגלר ארי

 יוצא הכסף הזה?היכן מ
 

  מינצר:אסף 
 נוסף.ר "אש"ח, ועוד תב 5,612קדם מימון  420תב"ר 

 
 :ציגלר ארי

 ין?ימי ניהל את המשא ומתן, כמה זמן התנהל?, האם הכסף זמין לנו?, האם הישיבה היא מן המנ
 

 מינצר:אסף 
 .יןיישיבה מן המנ זו
 

 : ציגלר ארי
 בזימון.ין אז ראוי לכתוב יאם היא מן המנ

 
 שפירא: אסף 

 ן.יין אנחנו מציינים את זה, אם לא נכתב אחרת אזי הישיבה היא מן המנייכשישיבה היא לא מן המנ
 

 מינצר:אסף 
 .א.ש.( עונה לנקודות שעלו ע"י חברי המועצה)

 
 :ד"עו -אשי דל

 .א.ש.( עונה לאפרת לגבי הליכים קודמים או הליך משפטי אשר קדם להסכם)
 

 :הצבעה
 אישור הסכם פינוי המקרקעין.

 פה אחד. -בעד 
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 ברחבי היישוב נסיעה בשבת .2

 
 

  מינצר:אסף 
 .א.ש.( מציג את הנושא ומספר על היסטוריית האירועים בנושא זה)

 
  :רוזן צביקה

 .ההוותיקצריך היה להיות בכניסה הזאת מחסום קבוע כמו בכניסה לשכונת הקבע 
 

 דורי: אוהד
 של צביקה. לאמירהאני מצטרף  

 
 כוכבה חגי:

 גם אני.
 

 :ד"עו –אשי דל 
 לדעתי, כתושב ולא כיועמ"ש, אני חושב שאם נצליח לשמר את הסטטוס קוו.

 
  :אשואל רחמים

 האם יש חוק עזר בנושא?
 

 :ציגלר ארי
 ע"י צביקה? האם יש מניעה לפתרון המוצע 

 
 מינצר: אסף 

 .ימים ממהנדס המועצה לבחון את הנושא ולהמליץ תוך חודש אבקש את החברים. שמעתי
 תנחומים למשפחתה של תלמידת האולפנה אשר נהרגה אמש בתאונת דרכים.מכאן שולחים אנו 

 מוזמנים. אתם כמובןביום רביעי הקרוב, תתקיים ועדת פרס החינוך  וכן מזכיר לחברי המועצה כי
 
 
 
 
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה.          
 

                   
 
 

 רשם: אסף שפירא                
 מנכ"ל המועצה                     

 
 
 
 

 מאושר להפצה  
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