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 . דו"ח ראש המועצה0

במרכז היום בחרות, התקיים כנס תושבים ושיתוף ציבור לתכנית אב  -.תכנית אב לאזרחים ותיקים0

לאזרחים ותיקים. הענות יפה של התושבים מכל ישובי המועצה , את התכנית מובילה המחלקה 

 רותי רווחה וקהילה, המלצות התכנית יגיעו לאישור מליאת המועצה.לשי

מכלולי המועצה תורגלו ע"י פיקוד העורף על תרחישים שונים. אנו מברכים  -. תרגיל פיקוד העורף9

 על כל תרגיל כזה, שמכשיר את עובדי המועצה להתמודדות עם כל תרחיש ואתגר.

ה, התקיימו מחנות הקיץ כסדרם. ראש המועצה עם המעבר לתנועת הנוער החדש -.מחנות קיץ9

 דיווח כי ביקר את בני הנוער במחנה קיץ ביער בירייה ונהנה מאוד מהאווירה במקום.

אמורה לסייע במציאת פתרון למצוקת התחבורה  19תכנית תמ"א  – 550וכביש  559. כביש 1

לכיוון  559חבר את כביש במדינה תוך עידוד התחבורה הציבורית. כפי שהוסבר בעבר, יש כוונה ל

. החיסרון הבולט מבחינתנו בכביש זה הוא באפשרות שיחצה את מושב עין ורד והמועצה לא 6כביש 

 הוגדר ככביש אזורי. 550מוגדר כביש ראשי וכביש  559תאפשר זאת. לפי התכנית 

 המלצת הועדה הארצית לשנות את ההיררכיה של הכבישים.

מועצה סובלים לאחרונה מרעש מטוסים בשל שינויים במבנה יישובי דרום ה –.רעש מטוסים 5

 התפעולי של שדה התעופה. הוגשה עתירה לבית המשפט.



ברכות ממליאת המועצה לצוות החינוכי בדרור על ההישגים  –.נתוני הזכאות לבגרות בדרור 6

 .25.5%המרשימים באחוזי הזכאות לבגרות 

רור הגב' מירי גולן פרשה לגמלאות. במכרז שפורסם מנהלת חטה"ב בד -.מינוי מנהלת לחט"ב דרור1

 ע"י משרד החינוך מונתה הגב' חגית לוי קדמי. 

ברכות לחגית על המינוי ובהצלחה בתפקיד. תודה למירי גולן על תרומתה ארוכת השנים לבית הספר 

 ועל ההישגים אותם הובילה את חטיבת הביניים בניהולה.

 ת המועצה את עמיר ריטוב להולדת הנכד.. סגן ראש המועצה מברך בשם מליא8

 

 . סיכום פיילוט הגזם והצעה להמשך9

 9-6202סגן ראש המועצה יצחק יצחק, הציג במצגת את נתוני סיכום הפיילוט שנערך בחודשים 

לתכנית ההתייעלות בגזם. התקיים דיון בנושא בהשתתפות ועדים מקומיים שהצטרפו לישיבה והביעו 

מתכנית ההתייעלות ומהקיצוץ בתקציב הגזם. לאחר התייחסות החברים סיכם  את אי שביעות רצונם

 ראש המועצה ומסר כי

 המועצה מחוייבת להחלטה שלקחה על עצמה עם אישור התקציב והתחייבה בפני משרד הפנים,

 המועצה פועלת ליישום החלטת המליאה לקיצוץ בהוצאות פינוי הגזם והפסולת הגושית.

וצגה היום יש התייחסות למסמך מדיניות שהוכן עבור מרכז המועצות בתכנית המעודכנת שה

ולא  05%האזוריות ע"י יועץ האשפה מר אבי נוביק ועל בסיס זה המועצה חישבה תוספת של עוד 

 ניתן לאפשר מעבר לכך.

 הצעת ראש המועצה להצבעה:

להערות החברים אישור התכנית, טבלת המכסות המעודכנת וההמלצות כפי שהוצגו במליאה בכפוף 

 בצורך בשקילה, הצבת מצלמות על המשאיות והגברת הפיקוח.

 ישובים שיתקשו עם השיטה , יפנו למועצה ומועצה תחזיר זאת לדיון במליאה ככל ותמצא לנכון.

 

 הצבעה:

 1 –נגד 

 0 –נמנע 

 1 –בעד 

 -מאושר-

 

 . אישור הצעה לייעוץ ארגוני במועצה9

 ההצעה שהוכנה ע"י צוות מתוך חברי המליאה נשלחה לעיון החברים.



צוות החברים שהכין את ההצעה ימשיך וילווה ₪ .  51,111החלטה: לאשר את ההצעה בתקצוב של 

 את יישומה יחד עם סגן ראש המועצה ומנכל"ית המועצה.

 מאושר

 

 . אישור מדיניות רוכלות במועצה 1

ה בנושא וגיבשה מסמך מדיניות לעניין רוכלות בתחום המועצה ועדה שהוקמה מתוך המליאה דנ

 בכפוף לחוק העזר של המועצה. ניתן לחברים הסבר על תהליך הכנת המסמך ועל עבודת הועדה.

 הצעה להחלטה: המסמך ישלח לעיון הוועדים המקומיים לקבלת התייחסותם והערותיהם .

 ות הוא נתון לשינויים ככל שידרשו.היות ומדובר במסמך מדיני –הערת החבר אורי בכרך 

 ראש המועצה מודה לחברי הועדה על הכנת המסמך .

 החלטה: המסמך ישלח לעיון הוועדים במקומיים ולאחר הערותיהם יובא בשנית לאישור המליאה.

 מאושר

 

 . אישור פרוטוקול ועדת מכרזים 5

סבירה ואיננה סוטה מהאומדן. התקיים מכרז לעבודות בדק בית. הוגשה הצעה יחידה, הצעת המחיר 

במסגרת המכרז, ולאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, התקבלה תכנית מפורטת בדבר אחד 

הסכום עומד בתקציב ₪.  911,111מסעיפי כתב הכמויות אשר לפיה יש להגדיל את ההתקשרות ב

כמת דורשת את הס 95%שהוקצה ואיננו חורג ממנו. בהתאם לחוק, הגדלה של התקשרות מעל 

 מליאת המועצה.

 -מאושר-

 

 . אישור דוחות ביקורת6

 לא נדון

 

 9212. אישור פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מיום 1

 

כפי שדווח בעבר התקבל דו"ח מבקר המדינה, דוחות  -הצגת הנושא ע"י גזבר המועצה מאיר שביט

ביקורת בשלטון המקומי , בנושא התקשרויות עם משרדים חיצוניים לקבלת שירותים חשבונאיים. 

בליקויים שנמצאו במועצה צוין כי המועצה קבעה תנאי סף במסגרת ההליך המכרזי לאיתור נותן 

בתחום, באופן שמצמצם את מספר המשרדים שיכולים להתמודד ואין המועצה גובה תקורה  שירותים

בעד השירותים המשרדיים הניתנים לנותני השירותים במבנה המועצה. ועדה לתיקון ליקויים בהרכב 

של מנכל"ית המועצה, גזבר ויועמ"ש דנה בליקויים והוחלט על תיקונם כדלקמן: בנוגע לתנאי הסף, 

עדה, כי תנאי הסף במכרז הבא יופחתו. יחד עם זאת, מובהר כי המועצה מבקשת לשמור קבעה הו

על רמת שירותים נאותה ואיכותית ולכן הותירה דרישות ותנאי סף סבירים שמטרתם להבטיח קבלת 



כן, ביחס לסוגיית ניכוי2קיזוז השירותים המשרדיים הניתנים לנותן השירותים -שירותים איכותיים. כמו

מועצה, הוחלט כי במסגרת המכרז הבא הדבר יובא ליידי ביטוי והמועצה תנכה מנותן השירותים ע"י ה

הזוכה את הסכומים הללו. לצד זאת, מבקשת המועצה להבהיר כי היא סבורה שניכוי הסכומים יביא 

בהכרח לקבלת הצעות מחיר גבוהות יותר שכן המציעים ייקחו זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם. 

 ה תפרסם המועצה מכרז חדש והתיקונים יוטמעו בהסכם.בימים אל

 -מאושר-

 

 . אישור תכנית חומש מפעל הפיס8

הוגשה בקשה למפעל הפיס להקמת אולם ספורט נוסף, בקרית חינוך דרור. לשם הקמת המבנה 

באופן שניתן יהיה לבנות אותו  9102-9199פנתה המועצה למפעל הפיס לקדם מימון בגין השנים 

. צורפה טבלה של תכנית החומש וההקדמות המבוקשות. מפעל הפיס התנה את 9102-91בשנים 

תכנית החומש לאולם כך שהמועצה התחייבה להפריש מתן כספי ההקדמה לתכנית לרווחה וקהילה 

 עפ"י הטבלה שצורפה.

 -תכנית החומש כולל ההפרשה לרווחה ולקהילה מאושרת-

 

 . אישור פקח לנושא אכיפת חנייה2

 אה מאשרת את מינויו של מר שלום טאלה כפקח חנייה.המלי

 -מאושר-

 

 תפוצה: משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים.

 מכותבים: אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז

 מנכ"ל המועצה  -אושר ע"י: פנינה אמויאל משה

 

 נערך ע"י

 מור גז


