
 

 

 

 

 

 24/11/2022, חמישי יום        

        2022 – 34338  

 

 202211/32/מיום  20227/פרוטוקול מליאה מס 

 

 
יוסי ג'יברי,  נעם  משה מאיר, יעקב כהן, שלמה אלימלך ראש המועצה , :נוכחים 

איתי ארזי, מירה בן ארי , יצחק סמינה , איתן  , עמיר שקרוב,אריאל עשירי  שפר ,
  .חן 

 
הדר  גוסטבו ליטמנוביץ,נייר דיין,  ,שייקה בילו, נועם אוקס,שמוליק קלמי  נעדרו :

 .לוי
 

יועמ"ש, אידה אוהר גזברית המועצה , לאה מימון  –רונית עובדיה  : השתתפו
 מבקרת המועצה

 
 על סדר היום: 

 
 חלפת משאית גזם  .1

  ₪ 2,000,000עבודות פיתוח המועצה ב  579הגדלת תב"ר  .2

  ₪ 100,000ל  ₪ 70,000ר מחשוב מועצה מ הגדלת תב" .3

 .2021תמצית דו"ח הביקורת לשנת  .4

 

 : פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם.ראש המועצה

 

 אושר. 

 

: מבקש להוסיף לסדר היום הנחה למפקדי מילואים פעילים בשיעור של ראש המועצה

25%  

 

  .אושר

 

ולקבל שיפוי על כך  2022ביחס לשנת : מדובר בהנחה שניתן לתת כבר ראש המועצה

 מהמדינה אני חושב שזו הנחה ראויה ומבקש לאשר אותה.

 

על פי הנחיות משרד  %25הנחה למפקדי מילואים פעילים בשעור של  החלטה:

 הביטחון )מאה מ"ר בלבד וכדומה(

 אושר פה אחד

 



 

 

 

 החלפת משאית גזם. .1

 

 .: צריך להחליף את משאית הגזםראש המועצה

 

 האם לא עדיף למועצה לפרסם מכרז לקבלן חיצוני? :חן איתן

 

 : זה הרבה יותר יקר.משה מאיר

 השאלה היא מי מתפעל את כוח האדם, הבעיה היא שדודי לא מנהל טוב.

 מתקשרים אליו והתגובה היא של מישהו ש "עושה טובה", היחס הזה מתגלגל לעובדים.

 

 לא מטפל. אצלנו כל הפחים בקיבוץ נשברו ודודי איתן חן:

 

 : זורקים את הפחים ומתייחסים בזלזול לרכוש המועצה.משה מאיר

 

 : מצופה מהמנהל לעבוד איתם מידי פעם ולפקח על העבודה.איתן חן

 

: אבקש שיערכו סקר לבדוק את מצב הפחים ובנוסף אוציא מכתב בעיניין ראש המועצה

 לדודי.

  

 רכישת משאית גזם. האושר החלטה:

 

 עבודות פיתוח המועצה. 579הגדלת תב"ר  .2

 

 נוספים  ₪ 2,000,000ראש המועצה: מבקש להגדיל את התב"ר לביצוע עבודות פיתוח ב 

בישובי המועצה כגון כבישים, מדרכות, תאורה וכו' המועצה מבצעת עבודות פיתוח שונות 

. 

 

 כמבוקש  576: אושר הגדלת תבר החלטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הגדלת תב"ר מחשוב  .3

 ₪ 60,000ל  50,000 ₪אנשי המחשוב העריכו מלכתחילה שצריך בין   אידה אוהר:

 . ₪ 70,000לבצע עבודות שדרוג השרת לכן נפתח התב"ר על 

בינתיים יצאנו למכרז דרך משכ"ל וקיבלנו הצעות בסכומים גבוהים יותר ולכן מבוקש 

 .₪ 100,000ל  להגדיל את התב"ר

בקשת משרד החינוך אנו נפתח חשבון גפן ומורשי  כמו כן אני מבקשת להוסיף שעל פי

 החתימה הם משה מור מנהל בית הספר וטלי פיטוסי מזכירת בית הספר.

על מנת שלא ניתקע במידה ויהיה  ₪ 0,00011: מבקש לאשר תב"ר בסך ראש המועצה

 צורך נעדכן תב"ר. 

 

  ₪ 110,000: אושר הגדלת תב"ר מחשוב ל החלטה

 

 

  2021תמצית דו"ח הביקורת לשנת  .4

 

 : מציגה את תמצית דו"ח הביקורת לאה מימון

הנושא הראשון שנבדק היה מניעת העסקת עברייני מין, המטרה הייתה לבדוק שהמועצה 

 פועלת כדין.

 כזה לגבי אחת החברות.בגדול במחלקת תחבורה היה חסר אישור 

 במחלקת החינוך הנושאים מופיעים כסעיפים במכרז.

 ההמלצה לבנות נוהל בנושא בתיאום היועמ"ש.

הנושא השני שנבדק עיניין הפיקוח המטרה של הביקורת הייתה לבדוק את התנהלות 

 מחלקת רישוי עסקים.

נמצא שמדיניות האכיפה לא עדכנית עוד נמצא שפעילות הפקח לא נבדקה כראוי על ידי 

 לא ביקרו את עבודתו.האחראי על רישוי העסקים, לא הייתה לו תוכנית עבודה ו

 המבקרת פירטה בפני חברי המליאה את מסקנות הדו"ח.

 

ביחס להליכים המתנהלים בכל הנוגע לתיכון ברנר  מעדכן את החברים  :ראש המועצה

 .ובקשר למכתב למשרד החינוך בדבר נושא העישוןבקשר לאישור לפסק בורר, 

 

 

 נרשם ע"י רונית עובדיה.

 בכבוד רב       

 שלמה אלימלך       

   ראש המועצה        
 


