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 12240 - 2018ישיבות מועצה 

 
 14מועצה מס' פרוטוקול ישיבת 

 א', כ"ח תשרי תש"פ  שהתקיימה ביום
 בחדר הישיבות במועצה 27.10.19

 
 ראש המועצה אסף מינצר                    נוכחים:
 חבר מועצה  טוביה ארליך   
 חבר מועצה  צביקה רוזן    
  חברת מועצה  ליאורה ברלינר   
      חבר מועצה  מנחם לנדאו   
 חבר מועצה  ארי ציגלר                             
 חבר מועצה    לירן בן שושן   

       אפרת רוזנבלט                 חברת מועצה                                         
      חבר מועצה   רחמים אשואל   

 
 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  משתתפים:

  יועמ"ש המועצה      עו"ד –אשי דל    
 מהנדס המועצה  אדר' -אסף וולף    
 גזברית המועצה  עתליה צבי   
      
    

 סיכום ישיבה – 14מועצה מס' ישיבת 
 

 13אישור פרוטוקול מס'  .1
 

 אפרת רוזנבלט:
אבקש לתקן את הפרוטוקול כך שיירשם ששלחתי מייל והודעתי שלא אוכל להשתתף בשל אירוע 

 משפחתי.
 

 מינצר:אסף 
 אני מעלה להצבעה את הפרוטוקול בתוספת הערת אפרת שנרשמה.

 
 הצבעה:

 6 –בעד 
 אפרת –נמנע 

 בן שושןולירן ציגלר ארי  - בעהלא השתתפו בהצ
 

 אישור תב"ר .2
 

 ₪ 30,000בסך  2019הנגשה אקוסטית בית ספר כרמים לשנת 
 החינוך משרד: תקציבי מקור

 
 מינצר: אסף

 זה הינו לטובת לקויי שמיעה. אני מעלה את התב"ר להצבעה. תב"ר
 

 הצבעה:
 (7פה אחד ) -בעד 

 חזרו אל הישיבה א.ש.(בן שושן ולירן  ציגלר ארי – 22:52)
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אישור המלצת וועדת שמות לשמות רחובות באלקנה )לפי הפרוטוקולים אשר צורפו לזימון לישיבת  .3

 המועצה(
 

 אסף מינצר:
 את אשרור שם הרחוב אבקת רוכל לפי בקשת משרד הפנים.אנו מביאים להצבעה 

כמו כן אנו מביאים לאישור את המלצת וועדת השמות לשמות הרחובות החדשים בשכונת המדורגים 
 .החדשה לפי המפה שצורפה

 
 שמות הרחובות הבאים מאושרים:

 ארזים
 הכרם

 שושנים
  ניצנים

ה"דודאים" ויובאו המלצותיה  "החומה" וייבחנו מחדש על ידי וועדת השמות, שמות הרחובות 
 המחודשות לאישור מליאת המועצה. אני מעלה את הנושא להצבעת החברים.

 
 הצבעה:              

 (9פה אחד ) -בעד 
 

    באלקנה ומצטיינים למחוננים נתניהו יוני"ל סא"ש ע  הספר בבית בנק חשבונות פתיחת אישור .4
 (מועצה לכספי חשבון+  הורים לכספי)חשבון 

 
 בחשבון לכספי ההורים

בצירוף חתימתם של מנהלת מחלקת  057795346.ז מחתימתה של מנהלת בית הספר הגב' ורדית גנץ 
, יחייבו את  027384304ז מ.או חתימתה של הגב' עדי צוברי  025564667.ז מפועה כהן  הגב'  חינוך

 חתימת הגב' עדי צוברי.שיוחלף נציג ועד ההורים תבוא חתימתו במקום  החשבון. ככל
 

 בחשבון לכספי המועצה
 , בצירוף חתימתה של גזברית המועצה057795346.ז מחתימתה של מנהלת בית הספר הגב' ורדית גנץ 

 יחייבו את החשבון. 058881483.ז מהגב' עתליה צבי 
 

 הצבעה
 (9פה אחד ) –בעד 

 
 לכספי חשבון+  הורים לכספי)חשבון  באלקנה מיוחד לחנוך  הספר בבית בנק חשבונות פתיחת אישור .5

 (מועצה
 

 בחשבון לכספי הורים
בצירוף חתימתם של מנהלת  200627537חתימתה של מנהלת בית הספר הגב' שלומית בן זמרה ת.ז 

, יחייבו את  039218201או חתימתו של מר אביחי קדוש ת.ז  025564667מחלקת חינוך הגב' פועה כהן ת.ז 
 ציג ההורים תבוא חתימתו במקום חתימת מר אביחי קדוש.החשבון. ככל שיוחלף נ

 
 לכספי המועצהבחשבון 

בצירוף חתימתה של גזברית  200627537ז. מ.חתימתה של מנהלת בית הספר הגב' שלומית בן זמרה 
 יחייבו את החשבון. 058881483.ז מהמועצה הגב' עתליה צבי 

 
 :לחינוך מיוחדגישה לקבלת מידע בחשבונות הבנק של בית הספר 

מוסמך לקבלת גישה לאינטרנט, קבלת מידע, הזמנת פנקסי שיקים  300876679.ז ממר יוחאי ישראל כהן 
 וביצוע כל פעולה בחשבונות הבנק שאינה מחייבת הוצאת כספים מהחשבון.

 
 הצבעה:

 (9פה אחד ) –בעד 
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 כחבר ועדת הנהלהאישור מינוי ארי ציגלר כחבר ועדת ביקורת ואישור רחמים אשואל  .6
 

 אסף מינצר:
 עדכן אותי רחמים שכחבר וועדת הנהלת הוא מנוע מלכהן בוועדת הביקורת ומכאן השינוי.

 
 אפרת רוזנבלט:

 יש לאשר את רחמים אשואל כחבר הנהלה.
 

 אסף מינצר:
 האם יש לכם התנגדות להצבעה בעניין זה? אם לא, אני מעלה את המינויים להצבעה.

 
 מינוי ארי ציגלר כחבר וועדת ביקורת: –הצבעה 

 (9פה אחד ) –בעד 
 

 מינוי רחמים אשואל כחבר וועדת הנהלה: –הצבעה 
 

 אפרת רוזנבלט:
רחמים אשואל פרש מסיעת אלקנה שלנו וכל חברי הסיעה שלחו לו מכתב דרישה להתפטר מהמועצה כי 

 זה לא היה רצון הבוחר.
 

 רחמים אשואל:
 לא פרשתי מהסיעה.

 
 ליאורה ברלינר:

בתגובה לדברי אפרת, אני מבקשת להדגיש שאף אחד כאן לא מצביע אוטומטית גם אם הוא מהסיעה של 
 אסף.

 
 הצבעה:

 6 –בעד 
 ציגלר( וארי בן שושן לירןרוזנבלט ,)אפרת  3 –נגד 

 
 עדכונים ושונות .7

 
 אסף מינצר:

. בשבועות הקרובים, תתקיים ישיבת מועצה 2020העבודה לשנת  מנהלי המחלקות עובדים על תוכניות
ובה יציגו מנהלי המחלקות את המטרות היעדים וההישגים השנתיים. טיוטת תקציב תועבר בתחילת 

 דצמבר אליכם.
טרם התקבלה הודעה ממשרד החינוך. אנו עלולים להיכנס לגירעון ענק בשל הקיצוצים  – לעניין ההסעות

 שיוודעו לנו רק לקראת סוף השנה. של משרד החינוך
 

 עתליה צבי:
 השתתפות של משרד החינוך, קיבלנו הודעה שהולכים להפחית את ההשתתפות  90%עד היום קיבלנו 

. כרגע הם צריכים לשלם מקדמות לפי שנה קודמת ולאחר מכן הם יבקשו החזרים 50%ל 
 ההסעות על מנת להימנע מהגרעון הצפוי.רטרואקטיביים. האופציה היחידה האפשרית היא להפסיק את 

 
 מני לנדאו:

אלש"ח, המצב מאוד בעייתי ויכול להוביל אותנו לבור תקציבי. יתכן וצריך  600זהו סיכון גדול מאוד של 
 להפסיק את ההסעות.

 
 צבי רוזן:

אם ההחלטה היא שבישיבת התקציב הבאה לא יתחשבו בבעיה הזו, האם המועצה בהכרח תממן את 
 ?ההפרש

 
 אסף מינצר:

 ביישוב סמוך בשומרון, הפסיקו את ההסעות ושלחו את הילדים באוטובוסים ציבוריים וזהו.
 

 עתליה צבי:
 לשאלתכם, בבוא דיוני התקציב, ההצעה שלי תהיה להפסיק את ההסעות.
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 אסף מינצר:
לויות הגזרה הזו מתווספת להחלטת הממשלה בדבר קייטנות חנוכה. המדינה מפסיקה לשלם את הע

 שהיא שילמה עד כה כסבסוד להורים.
 

 אפרת רוזנבלט:
לא  2019אני מבקשת להעלות נושא לסדר היום. המבקרת יצאה לחופשת לידה מה שאומר שהדו"ח לשנת 

 יוגש בזמן. מציעה שימונה מחליף בכדי שנעמוד בלוחות הזמנים.
 

 אסף מינצר:
שהמבקרת נמצאת בחופשת לידה. מבקש שבפעם אנו נבדוק מול משרד הפנים מה עלינו לעשות בשעה 

 הבאה נושא כזה יועלה בצורה מסודרת ולא ברגע האחרון.
 

 אפרת רוזנבלט:
 שירשם בפרוטוקול שאתה מסרב להעלות את הנושא.

 
 יועמ"ש המועצה: -עו"ד -אשי דל

גנרי אפרת, את העלית הצעה שדורשת דרישה כספית מן המועצה, כלומר אין המדובר בהעלאת נושא 
 אלא בבקשה מפורטת עם השלכות כספיות על תקציב המועצה.

 
 אפרת רוזנבלט:

שירשם בפרוטוקול שאתה לא מוכן להעלות את הנושא ובכל פעם אתה נועל את הישיבה לפני שדנים בכל 
 הנושאים.

 
 צביקה רוזן:

 אמר אסף שהוא יבדוק מול משרד הפנים. הדברים ברורים.
 
 
 

 .הישיבה ננעלה
 להפצהמאושר 

 
 רשם:

 אסף שפירא
 מנכ"ל המועצה

 
 


