 22אוקטובר 2015
מס .הדיון260/2015 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 37

נושא הדיון :ישיבת מליאה 37
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 20 :יולי  2015יום ב' 19:00-21:30
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אילן גיא ,אלי אטון ,יוסי נחמני ,יצחק יצחק ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי
רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רותם דביר ,שוקה כרמלי
חסרו :אברהם קטרי  ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,יהודה גטה ,ינון עמרם ,רן להב ,
שלמה ברק
משתתפים נוספים :אלי וילצ'יק ,ירון בלנרו ,מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,פנינה אמויאל
משה  ,רונית רופא -הדרי ,רונן אלוני ,שחר בן עמי ,עו"ד
 .1דו"ח ראש המועצה
א.ברכות לחבר אלי אטון להולדת הנכד.
ב.חברי המליאה מברכים את רוה"מ להולדת הנכדה.
ג.דווח על הגשת תביעה כנגד המועצה והחברה הכלכלית בסך  12מש"ח בענין מרכז
התחבורה
ד.קניון דרורים -עו"ד אלי וילצ'יק מגבש מתווה לפיו הקניון יפרסם הקלה בהיתר
החניות ,למימוש החנייה התת קרקעית להיתר הבא ובהיתר הבא יוצגו בפניהם שתי
אפשרויות :הקמת חניון תת קרקעי ,או תשלום השבחה במידה וישונה היעוד לחנייה
מעל הקרקע.
לבקשת חבר :עו"ד וילצ'יק יגיש חו"ד על המתווה המוצע.
ראש המועצה -כל המהלך מלווה בייעוץ משפטי כתוב הנמצא בתיק.
 .2דיון בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2014
דוח מבקר המועצה לשנת  -2014נשלח לעיון חברי המליאה.
החבר משה רז יו"ר ועדת ביקורת סקר את עיקרי הדוח והתייחסות ועדת הביקורת
בשיתוף מבקר המועצה .מברך על שיתוף הפעולה בהכנת הדו"ח.
מבקר המועצה משה שטיגליץ הציג את דו"ח הביקורת לשנת  .2014הדו"ח כלל
ביקורת בעמותת דורות ובוועדים המקומיים שער אפרים וגאולים.
הערת חבר :עפ"י ממצאי הדו"ח ,לא ניתן להבין את חומרת הממצאים מאחר ואין
מדדים להשוואה.
התייחסות המבקר :חלק מההערות שהוצגו בדו"ח תוקנו באופן מיידי.
התייחסות רוה"מ :בעבר ,נערכו השתלמויות לוועדים המקומיים ובעתיד יתקיימו
השתלמויות נוספות למתן כלים מקצועיים בניהול הוועדים.
החלטה :רוה"מ מבקש להעביר לוועדים המקומיים את ממצאיי הדוח במטרה להטמיע
את תיקון הליקויים .בנוסף לכך ,יועברו הנחיות ברורות להתנהלות הועדים.

אחראי לביצוע -מבקר המועצה.
הערת חבר :מוצע לשתף את עובדי הועד המקומי בפעילות המועצה ולהתייחס אליהם
כחלק מעובדי המועצה .כמו כן ,מוצע לתדרך את רו"ח הועדים ומזכירי הוועדים.
התייחסות רוה"מ :בכוונת המועצה להירתם ולסייע לוועדים המקומיים בהתנהלותם
עפ"י ההנחיות כמחייב.
הערכה ותודה לועדת הביקורת בראשות משה רז ומבקר הפנים של המועצה משה
שטיגליץ על עבודת הביקורת הברוכה.
 .3אישור פרוטוקול ועדת ביקורת
אושר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 15.6.15
 .4אישור תב"ר
נמסרה סקירה ה של יו"ר ועדת הבטחון אלי אטון לעניין השינויים בנושא הרב"שים
והרבש"צים
אושרו תב"רים לרכישת שני רכבי בטחון לישובים שער אפרים וניצני עוז בסכום של
 ₪ 150,000לרכב.
ראש המועצה מבקש מהצוות המקצועי לפעול במהירות לרכישת הרכבים.
יו"ר ועדת בטחון מבקש לסייע לישובים ולשכור רכבים לתקופת הביניים עד להגעת
הרכבים.
ראש המועצה :הבקשה תידון עם הועדים ועם ועדת הבטחון.
 .5אישור חוזה בכירים-מהנדס המועצה
אושר חוזה בכירים למהנדס המועצה אילן בר שיתחיל את עבודתו בספטמבר 2015
בשיעור של  85%מטבלת השכר -אושר

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אלי וילצ'יק ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,הדסה
רוסו ,מיטל גוב ,מילי יפרח ,סמדר קרן  -חברה כלכלית ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המועצה
נערך ע"י
אורית אנגל
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