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בשיתוף חברי מליאה( דירקטוריון חברה כלכליתישיבת פרוטוקול 

07.12.2011ב   "בכסלו תשע' י מתאריך

  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי
  המועצה מ וסגן ראש"מ -  

  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו
  חבר מליאה - ד פיני דנינו          

  חבר מליאה  -  
  חבר מליאה -  

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ

  חברת מליאה -  שמחה אשואל 
  חבר מליאה -  

  יועץ משפטי -    ד ברוך חייקין     
  ל המועצה    "מנכ -      מר אריק זורגר        
  גזבר המועצה -      גיורא ראובני     

  א"חינוך וכ' מנהל מח -מר יאיר ושדי               
  ח החברה הכלכלית"רו -ח דני בניטה            
  הכלכלית' חבר דירקטוריון חב -ח דב דולב               
  כלכלית' חבר דירקטוריון חב - י                     
  כלכלית' חברת דירקטוריון חב -ליאורה בוגומולניק 
  מזכירת ראש המועצה -עדינה זהבי                   

י ר"ע 2010לשנת הכספי של החברה הכלכלית 
 .המליאה חברי החברה הכלכלית ובפני

  :ח דני בניטה
מצ(החברה סיימה ברווח כספי . ח עם הסברים

הסעות ושמירה היו תמיד, יוזמות בחברה כלכליתאין חשיבה ואין 
  .וזה לא מוצדק

  .ל בשכר או לפרק את החברה"חושב שצריך למנות מנכ

  .לקיים דיון מסודר על עתיד החברה

. מ.מ 
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פרוטוקול 

  
  

  :נוכחים
מר הרצל בן ארי

    מר אסי לוי
ד מיכאל טפלו"עו
ד פיני דנינו          "עו

    מר אבי לנקרי
    מר יגאל להב 

מר בני מיכלוביץ
  

  :חסרים
שמחה אשואל ' גב

    מר יורם לסר
  

  :משתתפים
ד ברוך חייקין     "עו

מר אריק זורגר        
גיורא ראובני     מר 

מר יאיר ושדי               
ח דני בניטה            "רו
ח דב דולב               "רו

י                     'ורג'רפי ג
ליאורה בוגומולניק ' גב

עדינה זהבי                   
  
  

הכספי של החברה הכלכלית ח "דוההצגת 
החברה הכלכלית ובפנידירקטוריון 

ח דני בניטה"רו
ח עם הסברים"הציג את הדו

  
  :יגאל

אין חשיבה ואין 
וזה לא מוצדק 30%שמירה 

חושב שצריך למנות מנכ
  

  :אסי
לקיים דיון מסודר על עתיד החברהצריך 
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זו חברה כלכלית עם תיק מורשה 
  .מ ותפקיד לבצע פעילות כלכלית ומתן שירותים למועצה בעלות זולה יותר

ם משרד הפנים לא מאשר 
מטרת החברה היא לתת שירותים למועצה 

  . ומרוויחה יפה החברה מכרה רכבים ויש לה תמלוגים מהסעות חינוך
  .במחירים הזולים ממחירי שוקהחברה מבצעת סיורים עם סיירים תושבי המקום 

  .2010ם לשנת "ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לקרני שומרון בע

  אריק זורגר:  רשם
  ל המועצה"הרצל בן ארי                                                                                    מנכ
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  :בניטה
זו חברה כלכלית עם תיק מורשה . היתרון של החברה הכלכלית הוא ביכולת לחסוך למועצה

מ ותפקיד לבצע פעילות כלכלית ומתן שירותים למועצה בעלות זולה יותר

ם משרד הפנים לא מאשר היו. ח לפני מספר שנים"אלש 800החברה היתה בגרעון של 
מטרת החברה היא לתת שירותים למועצה .  מ"פתיחת תיק במעהקמת חברות עם 

  .ממחירי השוקבמחירים זולים 
החברה מכרה רכבים ויש לה תמלוגים מהסעות חינוך

החברה מבצעת סיורים עם סיירים תושבי המקום 

  .מבקש להעלות לדיון את יעדי החברה כלכלית

  ).דירקטוריון+ מליאה . (יערך דיון משותף נוסף בפברואר

ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לקרני שומרון בע
  .בעד  חברי דירקטוריון

  .ח במליאה"אושר פה אחד הצגת הדו

רשם                                ----------------------------------------- 
הרצל בן ארי                                                                                    מנכ

. מ.מ 

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

  
  
  
בניטה ח דני"ור

היתרון של החברה הכלכלית הוא ביכולת לחסוך למועצה
מ ותפקיד לבצע פעילות כלכלית ומתן שירותים למועצה בעלות זולה יותר"במע

  
  :גיורא

החברה היתה בגרעון של 
הקמת חברות עם 

במחירים זולים 
החברה מכרה רכבים ויש לה תמלוגים מהסעות חינוך –הסעות 
החברה מבצעת סיורים עם סיירים תושבי המקום  - שמירה 

  
  :אבי

מבקש להעלות לדיון את יעדי החברה כלכלית
  

  :הרצל
יערך דיון משותף נוסף בפברואר

  
  

   :הצבעה
ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"לאישור הדו

בעד  חברי דירקטוריון 7
אושר פה אחד הצגת הדו: מליאה

  
  
  
  
  
  
  

 -----------------------------------------
הרצל בן ארי                                                                                    מנכ

  ראש המועצה


