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 תשע"ד( אייר' אי) 4114 מאי 11מיום  4פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 דורון מור מיקה בכר זיו ורהפטיג יוסי גת ורד מרקיאר אייל בצר

 מעוז בר און יוחאי פורת יריב בן עזר משה ציפורי דניאל קורבולי טלי זייד

 ריחגית אבנ מרדכי הייזלר עמי מירון טניה בונצ'וק משה לפידות אלי בן סימון

 עומר נוביץ גבי בורנשטיין גלעד דקל דניאל די קסטרו חיים יזרעאלי שאול פינקרפלד

 לימור ירון טוניה ליפשיץ שלומית שיחור שי יזרעאלי איתי אדמון אופיר שדמי

     אפי קידרון אבנר כרמון

 

 חסרים, הודיעו:

 עידו דורי חנה פרידמן עדנאן עבד אל חלים המיכאל ראט יואל בן ברוך עמי יעקובסון

   ישראל ויזל צפריר ביכלר יאיר כץ יאיר שלו

 

 חסרים, לא הודיעו:

    שמעון סויסה רן יפעה טאהא סוואעד

 

אסי אליה, דליה אייל, ליאת מלכה, , מורן ניר, יעל נורקיןעו"ד  דני עייק, דן תנחומא, משתתפים:

 אלי יהודה, מירי שריג ויקי ליטבינקו,ברקן,  אברהם

 

 
 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 2112סיכום הביקורת הפנימית לשנת  .2

 ועדות ביקורת ועדים מקומיים  .2

 מינוי רו"ח לועדים מקומיים )מושב מרחביה וציפורי( .4

 אזור תעשייה אלון תבור –שמות רחובות ומספרי בתים  .5

 ערעורים –ועדת תמיכות  .6

 בי"ס אחוזת ברק –וכלכלה  הגדלת חוזה חברה למשק .7

 לישיבת המליאה הבאהנדחה  – חיבור היישוב גזית למט"ש דברת .8

 תב"רים .9

 סגירת ת"ברים ישנים .11

 שונות .11
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 4114 מרץ 42אישור פרוטוקול קודם מיום  .24

 

 החלטה:

בכפוף לתוספת הערת מיקה בכר  4114 מרץ 42מיום  4לאשר את פרוטוקול מספר 

 ., כמצויין בגוף הפרוטוקוללסעיף ועדת חינוך

 1 -נמנע  1 -נגד  42 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ;4112סיכום הביקורת הפנימית לשנת  .22

 2112אלי יהודה, מבקר הפנימי של המועצה מציג את סיכום הביקורת הפנימית לשנת 

.מצ"ב נספח א')ודו"ח הביקורת של משרד הפנים ) 

 החלטה:

, דו"ח ועדת הביקורת של משרד 4112סיכום הביקורת הפנימית לשנת את לאשר 

 ודו"ח מעקב אחר יישום המלצות ותיקון ליקויים. 4112לשנת  הפנים

 1 -נמנע  1 -נגד  42 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ;ועדת ביקורת ועדים מקומיים .24

 נשלח מכתב של דן תנחומא למזכירי היישובים לתפוצה לכלל התושבים;

לשמירה על מנהל תקין בהתנהלותו ופעולותיו של הועד המקומי, חייב המחוקק בצו המועצות 

 מינוי ועדת ביקורת בישובים., 1958 –מיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח המקו

 עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

 הפנימית. כת הביקורתאועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מל

עד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר ועדת ביקורת לו תמנההמועצה האזורית 

 )ו( לצו המועצות(. –א)א( 121יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 2 – 5ועדת הביקורת תכלול בין 

 

 :אשר נקבעו במועצה  תנאי הסף 

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .א

עצה, ואינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מו .ב

 של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

( לפקודת העיריות ]נוסח 11)121למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לועד המקומי כהגדרתו בס'  .ד

חדש[. )חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך תקופה 

חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי  –נה; לעניין זה, "חוב סופי" העולה על ש
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לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה  –העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 ניתנת לערעור עוד(.

 לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.  .ה
 

  ת ביקורת לועדים המקומייםומועמדים לחברות בועדמליאה החברי  הוצגו בפני

 המועצה בדקה את תנאי הסף: ד' )בעניין חוב סופי(, ורישום במרשם התושבים ביישוב.

 החברים המוצעים יידרשו לחתום על הצהרה שהם עומדים בתנאי הסף: א', ב', ג', ה'.

 מבקר חיצוני על חשבון תקציב הועד. ועד מקומי שלא יהיה לו ועדת ביקורת, המועצה תמנה 
 

 

 

 החלטה

 את ה"ה: , ועדים מקומייםלועדות ביקורת לאשר מינוי

, יונתן 115242212רוברט קינסבורסקי ת.ז. : הושעיהועדת ביקורת לועד מקומי 

 152525412, אריה חתן ת.ז. 152225444אליהו ת.ז. 

, אורית פורת ת.ז. 412125172 ועדת ביקורת לועד מקומי כפר ברוך: אליעזר ברנר ת.ז.

 152271141, משה מנשה ת.ז. 125425225

, רם דביר 124452257ועדת ביקורת לועד מקומי כפר החורש: נעמי בלצ'רקובסקי ת.ז. 

 112515545, בנימין שדה ת.ז. 154712512ת.ז. 

, עאטף סעיאדה 142224277ה זבדה: מאג'ד סקר ת.ז. ועדת ביקורת לועד מקומי מנשי

 121241151, חאלד חילף ת.ז. 152454251ת.ז. 

מצטרף לחברים נפתלי קורן  112442552ועדת ביקורת לועד מקומי עדי: בני רוזן ת.ז. 

 4114מרץ  42במליאה מיום וגל בן דוד שאושרו 

 .שקבעה המועצה שהם עומדים בתנאי הסףף לחתימה על תצהיר ובכפ

 1 -נמנע  1 -נגד  45 -בעד 

 מאושר 

 

 

 מינוי רו"ח ועדים מקומיים; .25

 קובע כי: 1958 –המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  וג לצ124סעיף 

על דוח  והוא יגיש למועצה יבוקרו בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה"חשבונות הועד המקומי 

הועד המקומי יישא בעלות  פעולותיו של הועד המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה.

 מינוי רו"ח לועד המקומי חייב באישור מליאה. ."שכרו של רואה החשבון

 

 החלטה

 רו"ח בועדים המקומיים;לאשר את  מינוי 

 משרד רו"ח   הישוב
 ניר נחמני  מרחביהועד מקומי 

 בועז מקלר ושות'  ציפוריועד מקומי 

 1 -נמנע  1 -נגד  45 -בעד 

 מאושר 
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 שמות רחובות ומספרי בתים – אזור תעשיה אלון תבור .22

לפקודה ולפיו  1א'  24הוסף סעיף מיות שנכנס לתוקף, לפקודת המועצות המקו 56על פי תיקון מס' 

, לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות""לקרוא שמות  חובה מקומית רשותלה על טהו

 . ון הבניינים במספריםמילסלקביעתם במקומות בולטים ו

 באזור התעשייה אלון תבור. )המבנים( שמות הרחובות ומספרי הבתים – 'במצ"ב נספח 

 

 

 החלטה

, על פי פירוט באזור התעשייה אלון תבורלאשר שמות הרחובות ומספרי הבתים 

 '.בנספח בשהוצגו על ידי אברהם ברקן, כמסומן השמות וסימון מספרי הבתים 

 

 1 -נמנע  1 -נגד  42 -בעד 

 מאושר 

 

 

 עירעורים - 4114לשנת  ועדת תמיכות .22

בעניין הערעורים  2114מרץ  19המלצת ועדת התמיכות מיום  – 'גנספח נורקין מציגה את  עו"ד יעל

 .2114פברואר  19שהוגשו על החלטת המליאה מיום 

 דני דה קסטרובדיון ובהצבעה לא השתתף חבר המליאה 

 החלטה

 .4114מרץ  17את המלצת ועדת התמיכות מיום לאשר 

 1 -נמנע  1 -נגד  45 -בעד 

 מאושר 

 

 

 בי"ס אחוזת ברק  –הגדלת חוזה חברה למשק וכלכלה  .25

 מלש"ח. 7.2שלבים בהיקף כספי של כ  2למועצה חוזה לביצוע  .א

 .מלש"ח 4.186הופעל החוזה בהיקף של  - לשלב א' צו התחלת עבודה  .ב

 וצעו עבודות תשתית לפיתוח הכוללות גם את התשתית לשלב ב'.בשלב א' ב .ג

 עפ"י דיני המכרזים. 25%במהלך הביצוע בוצע הגדלה אחת בהיקף של  .ד

 אילו הופעל הצו לשני השלבים לא היה נדרש האישור. .ה

 מלש"ח. 4.1חשוב לציין כי התקבלה ההרשאה לשלב ב' בהיקף של  .ו

 לסיכום:  .ז

 לש"ח פחות מהתב"ר שאושר.א 111הפרויקט בשלב א' בוצע בכ  (1

 אין חריגה בתב"ר. (2
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 החלטה

 514,244 שיעור ההגדלה,בי"ס אחוזת ברק –את הגדלת חוזה משק וכלכלה לאשר 

 .12.12.4112מיום  44שאושר במליאה מס'  1552 ר"תבתוספת לאין  .ח "ש

 פקודת שינויים. – 'דנספח מצ"ב 

 1 -נמנע  4 -נגד  42 -בעד 

 מאושר 

 בישיבה המליאה הבאה, דובי יציג את הפרויקט )תהליך וביצוע(

 

 

 יבור מט"ש גזית לדברתח .27

 נדחה לישיבת המליאה הבאה

 

 

 

 ;תב"רים .41

  'המצ"ב נספח  – את רשימת התב"ריםדני עייק מציג 

 החלטה:

  'הלאשר את התב"רים המפורטים בנספח 

 1 -נמנע  1 -נגד  45 -בעד 

 מאושר 

 

 סגירת תב"רים .41
 

 תב"רים לסגירה – 'ומצ"ב נספח 

 תב"רים שהסתיימו ואין בהם תנועות.

 א נידון ואושר על ידי ועדת תקציב וההנהלה.דובר בתב"רים ישנים שיש לסגור, הנושמ

 

 החלטה

 בנספח ו'לאשר את סגירת התב"רים כפי שמופיעים 

 1 -נמנע  1 -נגד  45 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 : מורן נירמהרש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


