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 22ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 03:81-21:81יום ד'  2102ינואר  7 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 112 פורום:

אברהם קטרי , אילן גיא, אלי אטון, ארנון מינס , יהודה גטה, יוסי נחמני, ינון עמרם, יצחק יצחק,  משתתפים:
  עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלטון , רותם דביר, רן להב

 אמנון בטיה , משה רז, שלמה ברקאיילת גרוס,  חסרו:
מאיר שביט, משה שטיגליץ, סרג'יו וולינסקי, פנינה אמויאל משה , רונן אלוני, שחר בן  משתתפים נוספים:

 עמי, עו"ד

 . דוח ראש המועצה1
 

 ראש המועצה 
 א. שולח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לחבר המליאה אמנון בטיה שנפגע בתאונת עבודה.

התקבלו הערות למועצה לשני הנושאים הבאים: מכרז אשפה וגזם  2101ב. בדוח מבקר המדינה לשנת 
ונושא הקשישים. הערות המבקר מובאות בדיסק שחולק לחברים. יש להקים צוות תיקון ליקויים שיכלול את 

 מבקר המועצה, המנכ"לית, גזבר המועצה, יוע"מ ומנהל מח' רלוונטי לדו"ח.
ן בראשותו של החבר אלי אטון בחנה את נושא המוקד הבטחוני שיוקם בעמק חפר וישרת ג. ועדת בטחו

 מוניציפאלי(. -רשויות נוספות סמוכות. וכן נבחנת אפשרות להקמת מוקד משולב של המועצה )בטחוני
הקמת המוקד הבטחוני שיוקם בעמק חפר ימומן ברובו מתקציב המשרד לבטחון פנים. המועצה נדרשת 

אש"ח לשנה עבור אחזקת המוקד  022שנים, וכן  8אש"ח עבור ההקמה ל  811סכום של להשתתף ב
 בשוטף. 

מצלמות באתרים שונים בתחומי המועצה. בנוסף למוקד  03במסגרת הקמת המוקד הבטחוני יוצבו 
המשרד לבטחון פנים בוחן  2100הבטחוני, נבחנת האפשרות להקמת מוקד משני במועצה ולקראת שנת 

 ור קהילתי בתחום המועצה.הקמת שיט
לאחר הערות חברים הוחלט לקיים דיון נוסף בנושא בהשתתפות נציג המשרד לביטחון פנים ויו"ר  -החלטה

 ועדת בטחון, החבר אלי אטון יציג את המלצות ועדת בטחון בנושא.
 החלטה: נציג המשרד לבטחון פנים יוזמן לישיבת מליאה קרובה.

 ל משהאחריות לביצוע: פנינה אמויא
אש"ח להתייעלות אנרגטית  811במסגרת "קול קורא" אושרה למועצה תמיכה בסך  -ד. התייעלות אנרגטית

למוסדות חינוך ומגרשי ספורט. המועצה תתקשר עם יועץ חיצוני מקצועי להכנת המכרז והמשך הטיפול 
 בנושא.

החינוך מכל מוסדות החינוך.  בהשתתפות אנשי 220202התקיים בתאריך  -ה. ערב הוקרה לצוותים החינוכיים
 האירוע היה מוצלח ומכובד.

 דווח על נזקי הסערה והסופה בקרב ישובי המועצה בכלל ובמושב עזריאל בפרט.  -ו. נזקי סופה
 .3.0.02ז. חברי המליאה מוזמנים למעמד הכתרת רבני הישובים שיתקיים במושב שער אפרים בתאריך 

גנבים במושב בני דרור, רב"ש הישוב דרורי פעל באומץ רב למניעת  ח. דווח על אירוע פריצה ע"י חוליית
 האירוע. 

 החלטה: הרב"ש יוזמן לישיבת המליאה הקרובה לקבלת תעודת הוקרה. 
 אחריות לביצוע: פנינה אמויאל משה



 . אישור תקנון חדש חכ"ל2
 

צוין שהדירקטוריון רשאי למנות בתקנון המוצע כתוב שהדירקטוריון ימנה מנכ"ל ובתקנון הישן מ -אבי קטרי
 מנכ"ל היות והמליאה אמורה לקיים דיון בנושא החכ"ל נראה כי לא ניתן יהיה לפטרו.

 אין מניעה לפטר עובד המועסק בחוזה בכירים עם מתן הודעה של שלושה חודשים. -התייחסות עמיר
 החברים מבקשים לקיים דיון בנושא החכ"ל.

 
י המליאה. כמו כן, יתקיים דיון בנושא החכ"ל באחת מישיבות המליאה התקנון המוצע אושר ע" -החלטה

 הקרובות.

 2113. דוח כספי מבוקר 3
 

 טרם נדון בוועדת כספים. המליאה תקיים דיון נוסף לאחר הדיון בועדת כספים.

 . אישור פרוטוקולים4
 

 22202201אושר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 
 22202201, 8202201, 01200201, 0322201הובאו לאישור פרוטוקולים ועדת מוניציפאלית מתאריכים :

 אינו משקף את החלטת ההועדה. 22202201פרוטוקול הועדה מיום -הערת החבר אלי אטון
 

הפרוטוקול תואם את החלטת הועדה המוניציפלית שבשל קוצר הזמן מבקשת לקדם  -יו"ר הועדה רוני שרפי
המכרז לפינוי אשפה וגזם, כפי שהוצע ע"י היוע"מש והיועץ המקצועי ובמתווה שהוצע על ידם היינו  את

 פרסום מכרז אשפה וגזם ולאחריו פרסום בנפרד של מכרז לחלופה לפינוי הגזם.
 הצעות להצבעה: 2לסיכום הנושא הועלו 

כפי שסוכם, עפ"י המלצתו של לקדם את המכרז  -הצעה של יו"ר הועדה המוניציפאלית וסגן ראש המועצה
היועץ המקצועי. בקשר לבחינת שיטה נוספת ממליצים לפנות לישובים ולבחון את כל ההיבטים והמשמעויות 

 בתיאום. כמו כן, טרם קבלת ההחלטה יש לקבל את כל הנתונים, כולל עלויות כספיות.
וק הגזם. כפי שמופיע בדף מבקש להוסיף למכרז את נושא שיטת קיצוץ2ריס -הצעה של החבר אלי אטון

 ההמלצות.
 חברים,  3תוצאות ההצבעה: בעד הצעת יו"ר הועדה תמכו 

 חברים 8בעד הצעת החבר אלי אטון תמכו 
 חברים נמנעו. 8

 22202201, 8202201, 01200201, 0322201אושרו פרוטוקולים ועדת מוניציפאלית מתאריכים :
 

 . אישור חוזה בכירים5
 

 לא נדון

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, מיטל גוב, מילי יפרח, סמדר  מכותבים:

 חברה כלכלית, עירית גז -קרן 
 מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 אורית אנגל
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