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ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  02מיום שלישי  92120221שעה 90222
נוכחים2יצחקגולברי–ראשהמועצה
עופרגואטה–סגןומ"מ

דודוסלע–סגן

יוסיברקן–חבר

מנחםבנימין–חבר

שביטמס–חבר

אביקולמן–חבר

איילאלבלק–חבר

מאירחסן–חבר

בהשתתפות2 יוסיברק–מנכ"להמועצה
יזהרקמחי–גזבר

חנןטויטו–מהנדס

עו"דנועםשחם–משרדעו"דנתימאיר

מיכאלליבני–נציגחברתאפשטיין

ד"ריוריברדיצ'בסקי–נציגחברתאפשטיין


סדר היום
הצגת פרויקט רמת אמיר
אישור תב"ר לפיתוח רמת אמיר
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יצחק גולברי : אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין ומודיע שפורום
המליאהמתכנסהערבגםכמנהלתפרויקטרמתאמיר.נמצאיםעימנועו"דנועםשחםממשרדעו"ד
נתימאיר,המלוויםאתהפרויקטוכןנציגיחברתאפשטייןהמנהלתאתהפרויקט.אנימבקשמחנן
טויטולהציגאתהפרויקטע"גמצגת.

חנןטויטוהציגאתהמצגתומסרסקירהרחבהעלהפרויקטוהתכניות.

חבריהמועצהשאלושאלותוקבלותשובותכדלהלן:
מנחם בנימין2
בישיבהבהאישרנואתההסכםכתובבמפורששהכספיםשיכנסומהפרויקטיספיקולעמוד
.1
בדרישותהפיתוח.
כמהכספיםנצברובכספיההיטליםע"מלבצעעבודותפיתוחלבנייניםשלש.ל.כ.ם והאם
.2
הכספיםהנ"ליספיקוללאצורךלהשתמשבהיטליהשבחה.
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תשובה 2נצברוכ - 7,200,000₪,נכוןלהכנסותשיהיו עד 31.12.09,כמוכןישעוד
כ-5מליון₪שייכנסובמהלךהחודשיםהקרוביםמחברתלוינשטיין.
האםנלקחבחשבוןבהתאםלהסכמיםשנחתמושיכוללהיותונצטרךלהחזירכספיםעבור
.3
היטליפיתוחואםישכוונהכזולהגיעלפשרהעםעוזיויהודה,ובהנחהשנחזירהאםכספים
שיישארויספיקולקייםאתהתשתיתלחברתש.ל.כ.ם.
תשובה :כפי שצויין הסכמי הפיתוח שאושרו במועצה ונחתמו יש בהם סעיף שכל הסכם
שיהיהעםחברתעוזיויהודהיהיולוהשלכותלהסכמיםהקודמיםשנחתמובפרוייקט.
תאגידהמים– מההסטטוס,כלהסכםשייחתםחייבלהיותמתואםעםהתאגידומבוצעעל
.4
ידו.
תשובה2היועץהמשפטייבדוקאתכלההתקשרויותביןתאגידהמיםלרשותהמקומית.
מהנדסהמועצהמצייןשככלשנקדיםהפרוייקטיתבצעעלידיהמועצהכוללמיםוביוב.
התחברותלתאגידקלנסאווה–לב-השרון
.5
א.מההעלויות?

תשובה:כ-5מליון₪לכלהפרוייקטבכללותו.
ב.כיצדנעמודבתעריףואםיישארכסףבקופהלבצעאתהפיתוחלחברתש.ל.כ.ם,

איזוברירהשלתשלומיםבגיןההתחברות.
תשובה 2 סך הגבייה בפרוייקט יכסה את העלויות ,הסדר התשלומים בין המועצה ללב-
השרוןיהיהבפריסהרחבהשלתשלומים,שלאתכבידעלהמועצה.
ג.האםהתאגידמוכןלקבלאתרמתאביב?
תשובה 2כן
כיצד המועצה תתייחס לבתים מעבר לכביש ביחידות הפרטיות? מתי יאושרו להם היתרי
.6
בנייה,ואםיאושרוכיצדתמומןההתחברותשלהבתיםלתשתיות?
תשובה2ככלשיגיעמספררביותר(כ)50-שלדייריםלהסכםפיתוחמשותףעםהמועצה,
מהנדסהמועצהומנהל הפרוייקטימליצובפניהמליאה כיהתמורהשלההסכםתכסהאת
עלותהפיתוח-תאשרהמליאההתקדמותהפרוייקט.
האםישתכניתתקציביתמפורטתלעלויותאלה?
.7
תשובה2כן
מבקשלקבלעמדתהיועץהמשפטיבכתבלגבימשמעותאישורתב"רהיום,האםהאישור
.8
היוםעלולליצורמצבמשפטישחוקיהעזרהתקפיםהיוםהםאלהשיחייבואתהמועצה.
הדייריםהפרטייםיתבעולקבלהיתריםעלסמךמהשקיבלהש.ל.כ.ם,אבלהםלאכבולים
להסכםפיתוחלפיהתעריףהחדש.
תשובה 2היועץ המשפטי  ,עו"ד נועם שוהם פרס בפני החברים את כל ההיבטים
המשפטיים.
מבקשלדעתמצבהתכניותשלמהשהוצאכברבתשתיותומהנשאר.
.9
תשובה2חנן:עדכההוצאוכמיליון₪לגביתכנוניםלמיניהם.
.10 צריךלכנסאתהמינהלתלדוןעלתוכניותואופיהבניינים,חניות,תאורה,רחובותוריהוט
רחובולאלהיגררע"יקבלנים.
תשובה:מליאתהמועצהתתכנסבבואהזמןלדוןעלהתכניות.
.11 בקדנציה הקודמת נמסר ע"יבעלי מקצוע שאיכלוס מעל  50%בפרוייקט  ידרוש פיתרון
מורכביותרבניקוזכוללחפירהמתחתלכבישגאולים–פרדסיה–מהקורהבנושאזה?
תשובה2הנושאשלכבישגאולים-פרדסיהנפתרע"ימ.א.לב-השרון.
נציגי חברת אפשטיין :התכניות מוכנות למכרז  ,אנו נבצע את שלב א' הכולל את כל
התשתיותובעיקראתהתוואיהראשישלהפרוייקט ,כבישמס' 1 -הערכתהעלותשלנו
היאכ-10מליון₪.
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חנן טויטו2 ישבידיאומדןשמסרתילמשקוכלכלה,הםמעריכיםאתהעבודות
בכ-9מליון₪,כמובןלפניהגשתההצעותלקבלנים,יתכןוהסכוםיהיהמופחת.
יזהר קמחי 2בחודש דצמבר  ,2009לאחר פירעון המחאות דחויות שנמסרו למועצה ,סך
התקבוליםע"חהיטליפיתוחבגיןרמתאמיריעמודעלכ-7,200,000₪.
אנימבקששנקבלמהחברההמנהלתהתחייבותועמידהבלוחהזמנים.
יוסי ברקן2
נציגי חב' אפשטיין 2אנו לא יכולים לתת התחייבות כזאת ,הדבר מאוד מורכב ולא
בשליטתנו.
גולברי2אנימציעלחבריםלקבלהחלטות לגביהנושאיםשלהלן עודהערבלאישורתב"רלפיתוח
שלבא'שלהפרוייקט,אחרתהפרוייקטייתקעלעודהרבהשנים:

אישור תב"ר מס'779–פיתוחתשתיותשלבא'שלפרוייקטרמתאמיר
א.
.1
ע"ס7,200,000₪-המימוןמקרןהיטליפיתוחפרוייקטרמתאמיר.
אםלאיהיומספיקכספיםלהשלמתשלבא'בפרוייקט,עלהמועצהלפנותלמשרד
ב.
הפניםלאישורהלוואהלמימוןביניים.
פה אחד אושר תב"ר מס' 2 771

כמוכןהמועצהמחליטהפהאחדכדלהלן:
.2
לפנות למנהלמקרקעי ישראל עלמנת להקצות  25%מיחידותהדיור לטובת בני
א.
קדימה-צורן.
לכנס את מנהלת רמת אמיר פעם בחודש על מנת לקבל דיווחים על התקדמות
ב.
הפרוייקט.
המועצה קוראת לבעלי הקרקעות להתאגד יחד כולם ע"מ לאפשר פיתוח ראשוני
ג .
בהתאםלהנחיותהגופיםהמקצועייםוהמשפטייםעלמנתלאפשרהיתריבנייה.



הישיבה ננעלה
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_____________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה


________________________
יוסיברק–מנכ"להמועצה
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