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  במהלך חג סוכות הצטברו תלונות של תושבים רבים על הטרדות     
  בדיקות כלי , התושבים נאלצים לעבור בדיקות גופניות

  שיים על עובדים הערמת ק, בדיקות ודרישות דרכונים מתיירים

  ראש מנהל המעברים נאמר לי שהבודקים פועלים על      

  האם    , ד חברי המליאה במידה ולא נצליח בשיחות שקטות לשנות את המצב
  למאבק כאשר המחיר יהיה עיכוב בעת המעבר או לקבל את הגזרה כאשר בכל    

  .יש הנחיות לפגיעה בחיים הנורמטיביים

  מצטרף לקריאה   , מציע להציב במחסום צוות בודקים קבוע על מנת שיזהו את התושבים

  
  

ראש המועצה  לשכת 

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

פקס  09-7940350: לשכה  09-7940333: מרכזיה

lishka@karneishomron.co.il: ל"דוא
 

2011/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
2011.ב  "בתשרי תשע' כח   מתאריך

  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי
  חבר מליאה - ד פיני דנינו          

  חבר מליאה  -  
  חבר מליאה -  

  חברת מליאה -  שמחה אשואל 
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו

  חבר מליאה -  
  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ

  ח פארק בראון"רו -י ברנד        
  בשומרוןל יובלים "מנכ -יגאל רוזנטל          

  ח  יובלים בשומרון"רו -  ח אריה אנגלר     
  מנהלת כספים יובלים בשומרון -  אסנת כלפון         

  ס "מתנ - ח דני בניטה          
  גזבר המועצה -   מר גיורא ראובני 

  ראש המועצהמזכירת  -   עדינה זהבי               

  המועצהמ וסגן ראש "מ -  

  :הרצל –דיווח ועדכונים 
במהלך חג סוכות הצטברו תלונות של תושבים רבים על הטרדות        – "מעבר אליהו

התושבים נאלצים לעבור בדיקות גופניות. והערמת קשיים במעבר אליהו
בדיקות ודרישות דרכונים מתיירים, רכב באמצעות כלבים

  .זרים של קשישים שיש קושי גדול להשיגם
ראש מנהל המעברים נאמר לי שהבודקים פועלים על       –בשיחה עם קמיל אבו רוקון 
  .פי הוראות משרד  הביטחון

ד חברי המליאה במידה ולא נצליח בשיחות שקטות לשנות את המצב
למאבק כאשר המחיר יהיה עיכוב בעת המעבר או לקבל את הגזרה כאשר בכל    

  .עת יכולה להשתנות לגרועה יותר

  
יש הנחיות לפגיעה בחיים הנורמטיביים, צריך להתחיל את המאבק בחודש הקרוב

מציע להציב במחסום צוות בודקים קבוע על מנת שיזהו את התושבים
  .ליציאה למאבק

. מ.מ 

        106106106106        - - - - מוקד מוקד מוקד מוקד 
 שעות לשרותךשעות לשרותךשעות לשרותךשעות לשרותך    24242424

  
  :נוכחים

מר הרצל בן ארי
ד פיני דנינו          "עו

    אבי לנקרימר 
    מר יורם לסר

שמחה אשואל ' גב
ד מיכאל טפלו"עו

    מר יגאל להב 
מר בני מיכלוביץ

  
  :משתתפים

י ברנד        ח צבימ"רו
יגאל רוזנטל          מר 

ח אריה אנגלר     "רו
אסנת כלפון         ' גב
ח דני בניטה          "רו

מר גיורא ראובני 
עדינה זהבי               

  
  : חסר

    מר אסי לוי
  
  
דיווח ועדכונים . 1

מעבר אליהו"    
והערמת קשיים במעבר אליהו    
רכב באמצעות כלבים    
זרים של קשישים שיש קושי גדול להשיגם    
בשיחה עם קמיל אבו רוקון     
פי הוראות משרד  הביטחון    
ד חברי המליאה במידה ולא נצליח בשיחות שקטות לשנות את המצב"מבקש חו    
למאבק כאשר המחיר יהיה עיכוב בעת המעבר או לקבל את הגזרה כאשר בכל    יש לצאת     
עת יכולה להשתנות לגרועה יותר    
  

  :ד טפלו"עו    
צריך להתחיל את המאבק בחודש הקרוב    
  

  :אבי    
מציע להציב במחסום צוות בודקים קבוע על מנת שיזהו את התושבים    
ליציאה למאבק    
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  כמו כן לבדוק קודם איך זה עובד במחסום    

  מבקש להוריד מסדר היום את הסעיף  למינוי נציגי ציבור

  .פ החוק"כל בקשתנו לקבל הצעה שלכם למינוי נציגי ציבור לועדת שירות ע

  

 .2011ד ברקאי 

  .ח צבימי ברנד"י רו

  .ח אריה אנגלר"י רו"ע" יובלים
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  .חייבת להיות תגובה –מצטרפת למאבק 

כמו כן לבדוק קודם איך זה עובד במחסום    , קודם לעשות חשיבה מה אנחנו רוצים
  .מדוע שם התנועה זורמת

  .מוכן להצטרף למאבק

  מינוי נציגי ציבור לועדת שירות

מבקש להוריד מסדר היום את הסעיף  למינוי נציגי ציבור

כל בקשתנו לקבל הצעה שלכם למינוי נציגי ציבור לועדת שירות ע

  .עד שלא יגמרו הבדיקות דורש שהנושא ירד מסדר היום

  )שמחה ויורם, בני, יגאל(בעד 
  )מיכאל, אבי, הרצל(נגד 

  יורד מסדר היום

ד ברקאי "ממ - הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי 
  .מפעל הפיס 100%מימון  ₪  5,575,600.00

  .פה אחד

  יורם לסר פרש מהישיבה
  .אושר

  פיני דנינו הצטרף לישיבה

י רו"ע 2010לשנת " און-פארק בר"ח כספי מבוקר 
  .2010ח הכספי לשנת 

  .ח"מאשרים את הצגת הדוחברי המליאה 

יובלים"של תאגיד המים  2010ח כספי מבוקר לשנת 
  .חות חולקו לחברי המליאה

. מ.מ 
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  :שמחה    
מצטרפת למאבק     
  

  :יגאל    
קודם לעשות חשיבה מה אנחנו רוצים    
מדוע שם התנועה זורמת –באריאל     
  

  : בני    
מוכן להצטרף למאבק    
  
  
מינוי נציגי ציבור לועדת שירות. 2
  :יגאל    

מבקש להוריד מסדר היום את הסעיף  למינוי נציגי ציבור    
  :הרצל    
כל בקשתנו לקבל הצעה שלכם למינוי נציגי ציבור לועדת שירות ע    
   :יגאל    
עד שלא יגמרו הבדיקות דורש שהנושא ירד מסדר היום    
  

בעד  4:  הצבעה    
נגד  3                    

יורד מסדר היום: החלטה    
  
  
הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי  441ר "תב. 3

5,575,600.00 –סך     
פה אחד  :הצבעה    
  

יורם לסר פרש מהישיבה    
אושר :החלטה    

פיני דנינו הצטרף לישיבה     

  
  
ח כספי מבוקר "הצגת דו. 4

ח הכספי לשנת "ב הדו"מצ    
חברי המליאה     
  
  
ח כספי מבוקר לשנת "הצגת דו. 5

חות חולקו לחברי המליאה"הדו    
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  ל יוזמן לפגישה נוספת להציג את נושא   

  .ח דני בניטה"י רו

  .חות הכספיים לעיון שבוע לפני ישיבת המליאה

  .ס ומענה לשאלות תקציביות

     הלוואה של (₪  400,000ס "
  ההחזרים ישולמו בתקציב . 

     ₪   400,000 -ס ב"אי לכך יוקטן חובו המצטבר של המתנ
  .ס בכפוף לאשור משרד הפנים

  ).בני( נמנע,   )מסודרת לכסות חובות

  עדינה זהבי: רשמה
  הרצל בן ארי                                                                                מזכירת ראש המועצה
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  .ח"חברי המליאה מאשרים את הצגת הדו

ל יוזמן לפגישה נוספת להציג את נושא   "המנכ,  לאור השאלות שהעלו חברי המליאה
  .היטלי פיתוח מים וביוב ויתן מענה לשאלות

י רו"ס ע"של המתנ 2010ח  כספי מבוקר לשנת 
  .ח"מאשרים את הצגת הדוחברי המליאה 

חות הכספיים לעיון שבוע לפני ישיבת המליאה"מבקש להעביר את הדו

ס ומענה לשאלות תקציביות"ס להצגת פעילות המתנ"יזמין ישיבה עם המתנ

"ר ע"תב בדוק הכנתחברי המליאה למציע לקבל הסכמת 
. ס מהחזר הלוואה שנותרה"המתנ ולשחרר את

אי לכך יוקטן חובו המצטבר של המתנ. ר הייעודי"הרגיל ויחויבו בתב
ס בכפוף לאשור משרד הפנים"כדי לסגור חלק מהגרעון של המתנ

מסודרת לכסות חובותלא רואה תוכנית  - יגאל : (נגד
  .הצעה התקבלה

רשמה___________________________                          
הרצל בן ארי                                                                                מזכירת ראש המועצה

  ראש המועצה                                                                 

. מ.מ 
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חברי המליאה מאשרים את הצגת הדו    
  :הרצל    
לאור השאלות שהעלו חברי המליאה    
היטלי פיתוח מים וביוב ויתן מענה לשאלות    
  
  
ח  כספי מבוקר לשנת "הצגת דו. 6

חברי המליאה     
  

  :יגאל    
מבקש להעביר את הדו    
  

  :הרצל    
יזמין ישיבה עם המתנ    
  
  

  :גיורא    
מציע לקבל הסכמת     
ולשחרר את) ס"המתנ    
הרגיל ויחויבו בתב    
כדי לסגור חלק מהגרעון של המתנ    
  :הצבעה    
נגד  1,  בעד 5    
הצעה התקבלה: החלטה    
  
  
  
  
  
  
  
  

                          ___________________________
הרצל בן ארי                                                                                מזכירת ראש המועצה

ראש המועצה                                                                 

   


