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 ב"ניסן תשע' ה
 2102מרץ  28 

 
 2/02/00פרוטוקול ישיבת מליאה מספר :הנדון

 /220/2/02/ב "בניסן תשע' יום שלישי דשהתקיימה ב
 

 :נוכחים
 ראש המועצה  -מר הרצל בן ארי

  מ וסגן ראש המועצה"מ   -מר אסי לוי
 חברת מליאה  -שמחה אשואל ' גב
 החבר מליא - ד פיני דנינו"עו
 חבר מליאה  -ד מיכאל טפלו"עו

 חבר מליאה   -מר יגאל להב 
 חבר מליאה    -מר אבי לנקרי
 חבר מליאה   -מר יורם לסר

 
 :חסר

 חבר מליאה  -מר בני מיכלוביץ
 

 :משתתפים
 יועץ משפטי -ד ברוך חייקין        "עו

 מבקר המועצה -נגורט        מר גרשון וי
 ל המועצה"מנכ -מר אריק זורגר           
 גזבר המועצה -מר גיורא ראובני        
 מזכירת ראש המועצה -עדינה זהבי                 

 
 

20:00: שעת התחלת הישיבה  
 
 

 :סדר היום
 
  .42/022 רבעון אשור. 2

 :גיורא
ח גרעון "אלש 59 –ח זה מוצג  כ "שצריך להציגו במליאה בדו( לא מאזן שנתי)מוצג כאן רבעון 

 .מהתקציב השנתי פרומיל 0.9%שזה בערך 
 פה אחד: הצבעה

  .ח"מליאת המועצה מאשרת הצגת הדו
 
 
 ./02/לשנת  אדם כוח תקן אשור./

 .לאישור פורמאלימוצג כאן , 2102אישור תקציב להעלותו בעת נשכח א "אשור תקן כ
 .פה אחד : הצבעה
 .אושר: החלטה
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 .בנק אוצר החייל ובנק דקסיה , אישור ניהול דרך האינטרנט לבנק המזרחי. /

 .פה אחד : הצבעה
 .אושר: החלטה

 
 (יורם לסר) -עתיד ישיבת השומרון. 4

 :יורם
ז "י המוא"עהישיבה הוקמה . מן הראוי היה שהנושא יוצג ולא כמשהו שנשמע עליו מבחוץ

 .תיוי עמותה עצמאית שנציגיה הם ראשי הרשו"וכיום מנוהלת ע
 .יש לי בן בישיבה התיכונית אך אינטרס של כולנו הוא לחשוב מה קורה

, בקשתי מהרצל לפרט. ע"שמעתי שיש חשיבה להעביר את ניהול הישיבה למרכז ישיבות בנ
כל הסדר שמתגבש ומה  כשחושבים על הנושא צריך לבחון. אך לא קיבלתי שום הסבר

 .משמעותו והאם הוא כדאי
 

 :אסי
 .אולי הם יתנו לך תשובה? האם פנית אליהם. זו לא עמותה של המועצה

 
 :יורם

 .הרצלל ב ולכן פניתיושאבל נושא חינוך הוא ח, קשר אלינויכול להיות שלפי החוק היבש אין 
 ?יש תחנות יציאה? האם זה הסכם קבוע

 ?ל במקום"שכהאם יש דרך לפקח על 
 ?ומה הם? האם הוצבו לגוף הנבחר יעדים חינוכיים

 ?של מי יהיו נכסי הישיבה
 ?מה בכלל היחס שלנו לישיבה התיכונית

 ?האם מהלך הזה הוא קשור לחינוך
צריך לקבל החלטה שהרצל יציג כל הסכם לאישור המליאה ובנוסף אני מציע להקים ועדה 

 .ציבורית בנושא
 .אבל צריך לחשוב איך משפרים את הישיבה התיכונית, כולם מתחברים לחינוך

 
 

 :יגאל
כי ראש הרשות מייצג את המועצה ? האם יש חובה לקיים דיון עם נבחרי הציבור ברשות

 .בעמותה
 

 :אבי
 .הייתי רוצה לשמוע ישירות מראש המועצה למה צריך לחולל שינוי אם בכלל

 
 :אסי

 ?לשאול האם לנו יש בכלל זכות לדון בזהאני מבקש , מכיוון שלא ראיתי מסמך מסודר
 .עד היום לא התעסקנו בזה ואין לנו עניין חוקי במקום ועד היום לא נהגנו כך

 ?ש מתיר לנו לקבל החלטות בשבילם"לפני פניה לישיבה  האם היועמ
 
 
 
 



 

 
 44844קרני שומרון   -קניון שומרון  , 1רחבעם ' שד  444. ד.קרני שומרון  ת. מ.מ 

 90-3039770: פקס  90-3039779: טלפון  90-3039777: מרכזיה
 

 

 ד"בס

 לשכת ראש המועצה

 
 
 
 

 :ברוך
 . אין למליאה זכות לדון כך,לא

מדובר בעמותה שלא קשורה למועצה למרות . זה לא המקרה, יש עמותות ששייכות למועצה
אני . אף החלטה שתתקבל לא מחייבת את עמותת הישיבה. שראש המועצה מכהן בה כחבר

 מליאת המועצה לא בחרה . אבל למועצה אין פה סמכות, מבין את ההיבט הציבורי שנגעתם בו
 כים עם אסימסאני . ולא מטעם הרשות' ונה אוטבראש הרשות לעמותה אלא הוא ממ

 .מכתב לעמותת הישיבה( יורם)תוציא . למליאה אין זכות לקבל החלטות בנושא זה
 

  :הרצל
מה עוד שעל הפי החוק בכלל . )את כל הפרטים שמתנהל עתה לא אוכל לחשוף מ"מטעמי מו

ני ולמול עיני הנהלת מה שעומד למול עי(.אין למליאה זכות לדון בנושא או לקבל החלטות
עוד תלמידים ב 021 –בה כ יבישלומדים היום . העמותה להשיג את הטוב ביותר עבור תלמידנו

 ?למה חייבים לשאול ,בנות 591 –הסמוכה כ " להבה"אולפנת שב
 ...... לילדים שלנו להישאר פה ולא לנדוד למקומות אחריםצריך לעשות שינוי ולגרום 
 .אין סיבה שתלמידים יסעו למקומות אחרים אלא שישארו פה.שוב זו חובתי כלפי תושבי היי

יורם אכן  .אנחנו מנסים לגרום לשינוי אמיתי .לכן חשבנו בהנהלת העמותה איך ניתן לשפר
אך הוא  ,עבר למייל כתובאותו באופן אישי מפנה אלי בנושא הזמנתי אותו לפגישה כדי לשתף 

אך יכול להיות .מדייק וטוען שלא קיבלת הסברלא (יורם)חבל שאתה  ....לא מצא זמן
 " . ששכחת"

אגיע אם . אנשי חינוך מקצועיים מאוד+ יות רשואנחנו צוות מכל הבהנהלה העמותה 
, תושביםאעשה את הכי טוב שמגיע ל. אביא –למליאה למסקנה שאני צריך להביא החלטה 

 .ישיבהלישוב ול, לתלמידים
 

 :יורם
 .נעשה לטובה אני מאמין שהכל

 .אני מבקש לעשות ועדה בעניין פתרונות חינוך לילדים שלנו ויחס המועצה לישיבה תיכונית
 

 :אסי
 ?האם אתה מוכן שכל חברי הועדה יהיו חילוניים

 
 :יגאל

 .לציבור החילוני אין צוות כזה וצריך להקים ועדת חינוך
 
 

 ?מי בעד הצעת החלטה של יורם
 5:  נגד /: בעד: הצבעה

 .עה ירדה מסדר היוםההצ
 

 :אסי
מבקש לתקן את התנחומים .משפחה מאד נפגעה מהנוסחה ראיתי את המכתב של סיעת יחדיו

 (.ולא חסדאי)ולשנות למשפחת אליעזר 
 

 :יגאל 
 . זו הייתה הכוונה לא התכוונו לפגוע
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 40,000/רענון רכב בטחון בסך  440' ר מס"תבאשור . 5

 ₪ 021,111    : טחוןימשרד הב : במימון
 ₪ 01,111    : מכירת רכב ישן               

 ₪  51,111: השתתפות עצמית               
 פה אחד: הצבעה
         .אושר: החלטה

 
 

                                             
 
 
 
 

אריק זורגר: רשם                                               _____________________     
 ל המועצה"מנכ    הרצל בן ארי                                                                                 

  ראש המועצה

 


