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  .67עד הוצאת לפנסיה בגיל 

י "ת המועצה ומשכך כל החלטה אשר תתקבל ע
שבטלה מעיקרה והחלטה שכזו אינה מחייבת את המועצה 

של הרשות וות דעת של היועץ המשפטי 
י בית המשפט העליון וממילא 

ת דעת כל החלטה אשר תתקבל בישיבה זו אינה עולה בקנה אחד עם חוו
  .של היועץ המשפטי של הרשות ולא תחייב את המועצה והעומד בראשה

  .טוענים שחוות דעתו אינה נכונה

המועצה מחויבת לפעול על פי פסיקה של בית המשפט העליון אשר קבע כי חוות דעת היועץ 

  
  

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
 

  
  

שלא מן המניין פרוטוקול ישיבת מליאה
2011.ב   "תשעבכסלו ' י מתאריך

  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי
  חבר מליאה -  
  חבר מליאה -  

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ

  מ וסגן ראש המועצה"מ -  
  חבר מליאה  -  

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

  חברת מליאה -  שמחה אשואל 

  מ יועץ משפטי"מ -ד אבי ממן            
  מזכירת ראש המועצה - עדינה זהבי                

  :הנושא לסדר היום
עד הוצאת לפנסיה בגיל דבורה אפק והמשך העסקתה ' יה של גב

  
ת המועצה ומשכך כל החלטה אשר תתקבל עמליאהזה אינו  בסמכותה של 

שבטלה מעיקרה והחלטה שכזו אינה מחייבת את המועצה  מליאת המועצה הינה החלטה
וות דעת של היועץ המשפטי כי ח, לכך אבקש להוסיף. ואת העומד בראשה

י בית המשפט העליון וממילא "כך נקבע ע, מחייבת את המועצה ואת העומד בראשה
כל החלטה אשר תתקבל בישיבה זו אינה עולה בקנה אחד עם חוו, בהתאם לאמור

של היועץ המשפטי של הרשות ולא תחייב את המועצה והעומד בראשה

  
טוענים שחוות דעתו אינה נכונה, מתנגדים לדעתו של היועץ המשפטי

  
המועצה מחויבת לפעול על פי פסיקה של בית המשפט העליון אשר קבע כי חוות דעת היועץ 

  .הרשות היא הקובעת

. מ.מ 

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

  
  :נוכחים

מר הרצל בן ארי
    מר יורם לסר
    מר יגאל להב 

מר בני מיכלוביץ
  

  : חסרים
    מר אסי לוי

    מר אבי לנקרי
ד מיכאל טפלו"עו
ד פיני דנינו          "עו
שמחה אשואל ' גב
  
  

  :משתתפים
ד אבי ממן            "עו

עדינה זהבי                
  
  

הנושא לסדר היום
יה של גבביטול פיטור

  
  :אבי ממןד "עו

הזה אינו  בסמכותה של  הנושא
מליאת המועצה הינה החלטה

ואת העומד בראשה
מחייבת את המועצה ואת העומד בראשה

בהתאם לאמור
של היועץ המשפטי של הרשות ולא תחייב את המועצה והעומד בראשה

  
  :בני מיכלוביץ
מתנגדים לדעתו של היועץ המשפטי  כסיעה אנחנו

  
  :ד אבי ממן"עו

המועצה מחויבת לפעול על פי פסיקה של בית המשפט העליון אשר קבע כי חוות דעת היועץ 
הרשות היא הקובעת המשפטי של
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היועץ המשפטי של המועצה נתן בעבר חוות דעת שונות שבגינן מליאת 
  .המועצה שמשה וועדת ערר לפיטורי עובדים וכיום אומרים הפוך

ויקטור , לאה ספיר: שני עובדים

  .67דבורה אפק והמשך העסקתה עד הוצאת לפנסיה בגיל 

  בשולי הפרוטוקול מוסיף הרצל בהתייחס לדברי יגאל הדברים לגבי לאה ספיר וסייביץ 

  עדינה זהבי: רשמה
  מזכירת ראש המועצה                                 

  
  

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
 

היועץ המשפטי של המועצה נתן בעבר חוות דעת שונות שבגינן מליאת 
המועצה שמשה וועדת ערר לפיטורי עובדים וכיום אומרים הפוך

  .ד אבי ממן"חברי המליאה מתנגדים לחוות דעתו של עו
שני עובדיםהמליאה קבלה החלטה לפטר , שנים 

:  
דבורה אפק והמשך העסקתה עד הוצאת לפנסיה בגיל ' ביטול פיטוריה של גב

  .יורם לסר, בני מיכלוביץ, יגאל להב
  הרצל בן ארי

בשולי הפרוטוקול מוסיף הרצל בהתייחס לדברי יגאל הדברים לגבי לאה ספיר וסייביץ 
  ).לא מדויקים וניתנה בעבר התייחסות לטענות אלה

רשמה___________________________                          
                                 הרצל בן ארי                                               

  

. מ.מ 
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  :יגאל להב
היועץ המשפטי של המועצה נתן בעבר חוות דעת שונות שבגינן מליאת  –ד חייקין "עו

המועצה שמשה וועדת ערר לפיטורי עובדים וכיום אומרים הפוך
חברי המליאה מתנגדים לחוות דעתו של עו

 8-9לפני , בעבר
  .'סייביץ

  
:הצעת החלטה

ביטול פיטוריה של גב
  :      הצבעה

יגאל להב: בעד 3
הרצל בן ארי: נגד 1
  
בשולי הפרוטוקול מוסיף הרצל בהתייחס לדברי יגאל הדברים לגבי לאה ספיר וסייביץ (

לא מדויקים וניתנה בעבר התייחסות לטענות אלה
  
  
  
  
  
  

                          ___________________________
הרצל בן ארי                                               

  ראש המועצה 
   


