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 35פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 35ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
 19:00-21:30יום ד'  2021פברואר  17 תאריך:
 בזום מיקום:
 ישיבה מליאה - 002 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, ארנון מינס , בני דגמי, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, לביא זמיר,  משתתפים:
 נתנאל יהודה, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , שאול דניאל, שאולי בן דוד

 גלית ברגר, נחמיה חסיד, סיון חרמוני, רוני שרפי  חסרו:
 מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד סיוון בצלאל, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1

 
המועצה מוגדרת כירוקה עם ישוב אחד צהוב ושני ישובים כתומים )פורת וצור משה(. -.דיווח בנושא קורונה 1

ים. ממשיכים גני ילדים בישובים הכתומים נסגרו לפעילות. מקווה שביום א' יוכלו לשוב לשגרת הלימוד
 בקמפיין חיסונים. השבוע תתקיים הרצאה בנושא חיסונים ומתחם חיסונים בצור משה.

 
הוחל הליך שיתוף ציבור עם מנהלי מחלקות ומנהלי בתי ספר. ביום א' יתקיים מפגש לועדת  -.פוטוולטאי2

 חינוך והנהגות הורים, פורום ועדים מקומיים ולבסוף ציבור התושבים.
 
 הרחבת כפר יעבץ. .פורסם מכרז3

 . אישור תבר"ים2
 

 קירוי בית המועצה ואולם קריית חינוך דרור
  -מאיר שביט

הגג מחורר והמרזבים נמצאים תוך קונטור המבנה דבר  -מבנה אולם הספורט הישן בקריית חינוך דרור
לכן לא שגורם לדליפות ומסכן את הפרקט של האולם שהושקע בו כסף רב. מתוכנן פרויקט פוטוולטאי ו

מתאים לעשות זאת על הגג הדולף. מתבקש בניית גג מעל הגג הקיים שישפוך את המים למרזבים מחוץ 
 לקונטור המבנה ועל גביו להציב את הקולטים. 

 . ₪ 250,000אומדן העלות 
מורכב משני מבנים שנבנו בזמנים שונים באופן שבחיבור בין המבנים קיימת בעיית נזילות.  -מבנה המועצה

לק הישן קיימים דליפות ונדרש איטום הגג. גם כאן מאחר ומתוכננת הצבת מערכת קולטים רצוי ונדרש בח
 לטפל בגג. נדרש אישור תב"ר מקרנות המועצה לכל גג בנפרד.

 ₪ 300,000 –אומדן העלות 
המליאה אישרה בעבר הגדלת התב"ר, אולם התוספת לא נרשמה כתב"ר לכן נדרש לאשרר  -תב"ר לדים 

 החלטה.את ה
וקירוי אולם הספורט  ₪ 300,000החלטת המליאה: מאושרים שני התבר"ים לקירוי בית המועצה על סך 

 ש"ח. 1,250,000והגדלת תב"ר הלדים בסך  ₪ 250,000בקריית חינוך דרור על סך 
 -מאושר-



 . מינוי ועדת ביקורת גנות הדר3
 
 

 בסקי.ד"ר יעל מרום, מאיר רבינא, יפית היידנפלד, נועם לידו
  -מאושר-

 . דיון בדוחות ביקורת 4
 

הועברו לחברים מצגת ופרוטוקול של הועדה למעקב אחר תיקון  - 2019מעקב אחר תיקון ליקויים בדוחות 
 ליקויים. חלק מהלקויים תוקנו וחלקם יתוקנו בהמשך הועדה תמשיך ותעקוב.

 הערות חברים:
 2020ירת מעקב אחר דוחות . לגבי סג2020הדיון להיום נקבע לדוחות  -רן להב

הוועדה שמונתה ע"י המליאה, ביקשה להשלים את מועדי ביצוע תיקון הליקויים ע"י מנהלי המחלקות. חלק 
 יועבר עדכון. 2021מהנושאים טופלו גם במסגרת תקציב 

 משה שטיגליץ, מבקר המועצה -2020דוחות 
 על פי החלטת המליאה הועברו הדוחות שהושלמו עד כה.

 דוחות שהושלמו: איגוד ערים, פרויקט הלדים, וחלק ראשון מדו"ח עמותת הספורט.שלושה 
 וטרם נשלחו לחברים: דת ופנסיה תקציבית. 2020 -שני דוחות נוספים שהושלמו ב

ראש המועצה מבקש למנות נציג חדש של המועצה באיגוד שיעדכן את  -התייחסות לדו"ח איגוד ערים צפוני
 המליאה בהחלטות האיגוד.

 נושא התמיכות טופל באופן מיידי וישנם נושאים נוספים שדורשים תיקון. -דו"ח עמותת הספורט
 עיקר הבעיות היו בעבודת היועץ, פיקוח וניהול הפרויקט. -התייעלות אנרגטית -דו"ח פרויקט הלדים
 התייחסות חברים:

ם, הוא עדיין לא הסתיים בינוב. חסר דף מסכם לדוחות שיסייע בדיון ממוקד. לגבי פרויקט הלדי -אורי בכרך
 מהדו"ח לא ניתן להבין כיצד מתייעלים לפעם הבאה. 

 מבקשת שהצגת דוחות ביקורת תהייה עם מצגת.-רוני פלומין
מצטרף לבקשה להכין מצגת מסכמת של הדוחות. ולגבי עילה לתביעת היועץ, התקבלה חוות דעת  -רן להב

 צת המשפטית אמרה שתבחן זאת מחדש.שאין בסיס לתביעה ולאחר מספר הערות היוע
סוכם שחוות הדעת תבחן מחדש לאחר הכנת דו"ח  -התייחסות עו"ד סיון בצלאל היועצת המשפטית

 הביקורת. כעת שהדו"ח הוכן והופץ אעביר התייחסות בהקדם.
יתקיים דיון נוסף לאחר קבלת חוות דעת סופית מעו"ד סיון בצלאל היועצת  -התייחסות ראש המועצה

 שפטית. והועדה לטיפול בלקויים תדון אף היא בנושא לקראת המליאה.המ
 .2019החלטה: הדיון ידחה ובישיבה הבאה יתקיים דיון גם בסגירת דוחות 

 נורדיה -. אישור שמות רחובות5
 

 התקבל פרוטוקול הועד המקומי ומפת הרחובות לאישור.
 בתכנית. 13כביש מס'  -רחוב השדות
 בתכנית 14ס' כביש מ -רחוב הבוסתן

 3המשך רחוב הבנים )רחוב קיים(כביש מס' 
 -מאושר-

 . שונות6
 

 . 2019גזבר המועצה דיווח על דו"ח כספי מסכם ומאושר לשנת 
הדו"ח ישלח לחברי המליאה לאישור בישיבת המליאה  ₪ 766,000עומד על  2019סה"כ הגרעון בשנת 

 הקרובה ויועבר לדיון בועדת הביקורת.
 
 

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אבי אקוקה, אורית אנגל, אייל שלפרוק, איילה יצהרי, אליעזר לנדסמן, אמיר תירוש, אריאלה  מכותבים:

מלאכי, אתי לוי אוסי, גל גרין, דב סבידור, דודו מצליח, יורם יצחקי, ינון עמרם, יריב יוסף, משה מכלין, נפתלי 



 חר ורדי, שי שדה, שלום לידני, שלומי טלמור, שלומי פוקסיצהרי, עירית גז, רני חג'ג, ש
 מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 גז עירית
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