
 לשכת מנכ"ל
 

   המניין מן 11/2022 פרוטוקול ישיבת מועצה מס'

  2202 ספט' 4 בתשפ" לולא' חראשון  שהתקיימה ביום

יוני עוזרי,  לומי שוקרון,ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, ש , ישראל אזולאי,רודריג אליעזר: משתתפים

 .אריה סוד

 .נעה דניאל, אורי חבר נוכחים:

 

 סדר יום ישיבת המליאה: 

 

 .תב"רים .1

 

 )ע"פ בקשת חברי המועצה גרשיקוב ושוקרון(. הרכב ועדת הנחות בארנונה .2

 .סוד( הה )ע"פ בקשת חבר המועצה אריהקדמת שעת התחלה של ישיבות מועצ .3

 

 התנהלות הישיבה

 .תב"רים - 1סעיף 

 שעניינו תקצוב משרד החינוך להקמת כיתה יבילה בבית ספר אלוני ממרא. 1150ניתנה סקירה על תב"ר 

 נשאלו מס' שאלות הבהרה.

 הנושא עלה להצבעה

 פה אחד -בעד 

 

בית ספר אלוני להנגשה אקוסטית בכיתה בשעניינו תקצוב משרד החינוך  1148ניתנה סקירה על תב"ר 

 ממרא.

 נשאלו מס' שאלות הבהרה.

 הנושא עלה להצבעה

 פה אחד -בעד 

 

 טחון.ימשרד הבשעניינו תקצוב לרכש מכשירי קשר מ 1147ניתנה סקירה על תב"ר 

 נשאלו מס' שאלות הבהרה.

 נושא עלה להצבעהה

 פה אחד -בעד 
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, הוסבר כי מדובר בשלב שני לאחר הציבורי בקיון המרחינ שעניינו 1146ניתנה סקירה על תב"ר 

 תכנית שהרשות הציגה. סקירה שבוצעה בחלק הראשון התקבל אישור תקציבי למול 

הובהר כי ההרשאה התקבלה טרם הישיבה ועל כן הנושא עולה מאוחר וכן הובהר כי לוחות הזנים 

 .2023לביצוע התכנית קצרים לאור דרישת המשרד להשלים את הביצוע עד לחודש מרץ 

יהם כי הנושא לדון כעת באישור התב"ר וסיכמו בנחברי המועצה אמרו כי הם מעדיפים שלא 

 במהלכה יקבלו סקירה על התכנית שעתידה להתבצע. יעלה בישיבה הבאה

 

 4/9/2022 מיום 11/2022 בישיבה מס' 1-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 אושרו התב"רים הר"מ:

1150 

1148 

1147 

 

 

 )ע"פ בקשת חברי המועצה גרשיקוב ושוקרון(. ועדת הנחות בארנונה רכבה - 2סעיף 

זה זמן שהרכב הועדה ציין כי  מנוהלת באופן לא תקין. –ועדת הנחות בארנונה שהיא ועדת חובה  –סטס 
 לא תקין מה שמעלה את השאלה לגבי פעילותה.

 ועדה חבר אופוזיציה וחייב להיות ב

 ?ועדהוב מי חבר –אליעזר 

הועדה בנויה לפחות מחבר אופוזיציה, גזבר, יועמ"ש ומנהלת רווחה ובדר"כ מצטרף  –ישראל אזולאי 
 כמשקיף מנהל מחלקת הגבייה.

 ועדת הנחות היא ועדה מסודרת מאוד והיא מתכנסת באופן מסודר ע"פ צורך.

רב חיים זלינגר שהתפטר ומאז חבר המועצה לשעבר הפרט לכפי צוין קודם חברי הועדה הם כולם 
 התפטרותו הועדה לא התכנסה.

 ועדה?והלת הצבעה בנתאיך מ –יוני 

 ישנם טפסים שחייבים למלא ויש שם קריטריונים שנבדקים ע"י היועמ"ש. –ישראל אזולאי 

 עדה את אליעזר רודריג כנציג האופוזיציה.ומציעים לצרף לואנחנו  –יוני 

 

 נושא עלה להצבעהה

 פה אחד -בעד 

 

 4/9/2022 מיום 11/2022 בישיבה מס' 2-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 עדת הנחות ארנונהוריג נבחר לשמש כנציג האופוזיציה בואליעזר רוד

 



 לשכת מנכ"ל
 

 .סוד( הה )ע"פ בקשת חבר המועצה אריהקדמת שעת התחלה של ישיבות מועצ – 3סעיף 

 .אריה סוד הציג את נושא הקדמת הישיבותחבר המועצה 

ועל כן ראוי לא לסיים ישיבות ם אנשים עובדיהוכי  אין סיבה להגיע לישיבות כל כך מאוחרציין כי לדעתו 
 .מאוחר מידי

חות נוח לי ועל כן מעדיף להשאיר פ בערב מבחינתי זה אמצע היום. 1900 ,אני בנסיעות –ישראל ברמסון 
 .2000בשעה 

 .19:00לשעה ישיבות המועצה מן המניין  העברת –הצעת החלטה אריה סוד 

 .20:00הישיבות בשעה השארת  –הצעת החלטה ישראל ברמסון 

 

 הנושא עלה להצבעה

 פה אחד -בעד 

 

 )אריה, יוני, אליעזר, סטס, שלומי(הצעת אריה סוד בעד  5

 (.ישראל, ישראל) – בעד הצעת ישראל ברמסון 2

 

 להבהתק 19:00עברת הישיבות לשעה הצעת אריה סוד לה

 

 

 4/9/2022 מיום 11/2022 בישיבה מס' 3-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

  19:00לשעה המועצה מן המניין יוקדמו ישיבות 

 

 

לאור המעבר לפעילות במערכת בבנק לאומי  לחטיבת ביניים יתק"אפתיחת חשבון  –נושא לא מתוכנן 

  )לא היה בנושאי הישיבה אך עלה בהסכמת החברים לאור בקשתו של גזבר המועצה(.גפ"ן 

בנק נפרד עבור חטיבת נדרשים ע"י משרד החינוך לפתוח חשבון ציין כי אנו   -ר את הנושא קאורי ס
 גפ"ן. יקטלפרוביתק"א  הבניים

 דלפק גבעת אורנים.-קרית ארבע 797בבנק לאומי סניף החשבון יתנהל

 חברי המועצה ביקשו לשמוע ישירות מהגזבר מדוע נדרשת הישיבה לחשבון של המועצה.

בשיחה טלפונית כי פתיחת חשבון הבנק היא עבור חטיבת הביניים ולא עבור החטיבה  זבר הבהירהג
 העליונה שכן מדובר בשני סמלי מוסד שונים.

 

 הנושא עלה להצבעה

 פה אחד -בעד 

 

 



 לשכת מנכ"ל
 

 

 

 4/9/2022 מיום 11/2022 בישיבה מס' 4-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 797 בבנק לאומי סניףלחט"ב יתק"א אושרה פתיחת חשבון 

 :מורשי חתימה

 055417182ת.ז.  -הרב אבינועם הורביץ 

 027801737ת.ז.-יעקב אייכנשטיין

 

 

    הישיבה ננעלה.

 

 

 

 

   אורי חבר                                                 ליבמן אליהו                                                           
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