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  ט"ו סיון תשס"כ                 ד"בס     

  2009יוני  18                   
  
  

   5/2009' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  17.6.09ט "הבסיון  תשס"כמתאריך 

  
  

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  חבר מליאה -  ד  יוסי דנציגר"עו
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו

  חבר מליאה -    מר יגאל להב 
  חבר מליאה -    מר אסי לוי

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

  
  :משתתפים

  יועץ משפטי  -  ברוך חייקיןד "עו
  מבקר המועצה  -    גרשון וינגורט 

  מזכיר המועצה -    יאיר ושדי
  גזבר המועצה -    גיורא ראובני

  מנהל הלשכה -    אריק זורגר
  

  :חסרים
  חברת מליאה  -  אופירה אהרוני' גב

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  
  

  2007ח ביקורת "סיכום ועדת ביקורת בנוגע לדו
  יגאל

   .לתשובת הגזבררות מוצג בפני חברי המליאה דף הע
  גיורא

  .השיב לכל השאלות שהועלו בכתב והניח בתשובתו את דעתם של ועדת ביקורת וחברי המליאה
  יגאל

  .ל בפני המליאה"הגשת דוחות של החבכיש צורך ב
  

  גיורא
  .והמאזן המבוקר יוגש בעתיד, מליאהנערך דיון בשנה שהמבקש לרשום בפרוטוקול 

  
  יגאל

בנושא ' לדוג, חסרות ועדות רשות, התכנסויות של ועדות המועצה ' קיימת ביקורת בנושא מס
  .חינוך

  
  הרצל

, ןח ברי"שוחחתי גם עם המבקר רו. ואני שמח על כך, ח הביקורת הינו טוב מאד"דו, ראשית
  .שמרביתם כבר טופלו, ח טוב מאד עם ליקויים מינוריים"שאמר שמדובר בדו



  
  

  ראש המועצה  לשכת 

  
  44853קרני שומרון   -קניון שומרון  , 1רחבעם ' שד  444. ד.קרני שומרון  ת. מ.מ 

  09-7940339: פקס  09-7940350: לשכה  09-7940333: מרכזיה

 lishka@karneishomron.co.il: ל"דוא
 

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

  
  
  
  

החלק שעוסק , לדוח הביקורת' החלק שמפרט את עבודת הועדות הינו בפרק א: מבקש לשים לב 
  .ואינו מופיע כביקורת, בנתונים כלליים

מלמד שועדות אלו לא  הניסיון –לגבי ועדות רשות , אנו מקיימים את ועדות החובה -לעצם העניין
  .הציבור לא מופיע לדיונים, החזיקו מעמד

  .כאשר אנחנו רוצים להיוועץ בציבור אנו עושים זאת גם ללא הועדות
  

  אבי
שלא תמיד אנו עובדי המועצה זאת בזכותם של יש להדגיש ש, כ "ח חיובי בסה"אכן מדובר בדו

  .בודה המסורהכאן המקום להודות להם על הע. מעריכים נכונה את עבודתם
  .ח טוב"כ הדו"בסה –גם אם יש נקודות הדורשות שיפור 

  .רצוי לשתף את הציבור , גם אני חושב שצריך לעודד ועדות רשות
  

  החלטה
  . הליקויים טופלו. ח הביקורת ונמסרו תשובות הגזבר"נערך דיון בדו

  .אושר פה אחד  :הצבעה
  .ם תוקנו יתוקנווהליקויים שטר 2007ח ביקורת לשנת "דואושר   :החלטה

  
  ם"תברי

  
  )פינת חי( ן"ס רימו"בביהפרוייקט חצר לימודים   -386  ' מס ר"תב

כ "סה. ח"ש 66,660קרן פיתוח  והשתתפות עצמית מ ח"אלש 100השתתפות משרד החינוך 
166,660 ₪.  

  
  אושר פה אחד: החלטה 

  
  2009 בטיחות בדרכים – 384 ' מס ר"תב

  .ח "ש 20,000השתתפות הרשות הלאומית  
  .₪ 25,000כ "סה .₪ 5,000השתתפות עצמית קרן פיתוח 

  אושר פה אחד: החלטה 
  

  ס משולבים"ובתי גן טיפולי  – 385 'מס ר"תב
  .₪ 43,360השתתפות ביטוח לאומי  

  .₪ 54,200כ "סה. ₪ 10,840קרן פיתוח השתתפות עצמית 
  .אושר פה אחד: החלטה 

  
  לי כללפיתוח ₪  100,000ס "ע 383' מס ר"תב

פ "ע, לאישור במייל חוזר ונשלחה לבקשת החברים רשימת הפרויקטים, אושר בישיבה הקודמת
  .חברים אישרו את הפרוייקטים המוצעים 5 .הרשימה שנשלחה

  
  יגאל

  .סוכם על הצבעה חוזרת, נדרשת הצבעה חוזרת
  

  בעד 5  : הצבעה 
  )יורם, יגאל( נגד  2

  .₪ 100,000ס "ע 383ר "תב אושר  : החלטה 
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  שכר בכירים
  )אריק יצא מהדיון(

  הרצל  
, נוספות בחינוךעקב מטלות והתפתחויות רבות  לצמצם את תפקידולאור בקשתו של יאיר : רקע

שכרו של . אני מבין שהדבר תואם רצונות של חלק מהחברים כאן . הסמכויות הללו לאריק הועברו
מבקש להעלות  ,אריק י"ע כעת תומשימות הללו מבצעלאור העובדה  שה. יאיר שונה בהתאמה

אישור  דורשהדבר פ הנחיות משרד הפנים "ע . 45%לאישור המליאה שכר בכירים לאריק  לפי 
  .הגדרת תפקידו של אריק מנהל המחלקה המוניציפאלית וראש לשכת ראש המועצה .מליאה

  
רד בהתאם לדרישות מש,  לאריק זורגר משכר בכירים 45%מליאת המועצה מאשרת : החלטה

  .פה אחד אושר  –הפנים 
  

  החלפת נציג באיגוד ערים לאיכות הסביבה
  

   .יחליף את יאיר כחבר באיגוד עריםזורגר אריק 
  .אושר פה אחד: החלטה 

  
  סרי' תרומה מש אישור הסכם

   הרצל
  .ממליץ לאשר. ד חייקין"י עו"נבדק ואושר ע, הוצג בישיבה הקודמת ההסכם
  אושר פה אחד: החלטה 

  
  
  
  

___________________  
  הרצל בן ארי        
  ראש המועצה        

  
  
  
  
  

 .אריק זורגר: רשם


