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אינפורמציה- 1סעיף

למועצהתקיןכספילניהולהפניםשרפרסקבלתעלדיווחהמועצהראש •
 .ברציפותשנים 11 , 2014-2015לשניםטוביהבארהאזורית

ובוועדהבמועצה ,דרוםמחוזופרקליטותהתכנוןמינהלביקורעלדיווחמסר •

לקבלתוזכאותבתנאיםעמידהבדיקתהביקורמטרתובנייה.לתכנוןהמקומית
הרפורמה.תנאיכפילוועדההסמכה

 .ממנוהמצופהאתויניבמוצלחהיההביקור

המשליכהארנונה,בגבייתארצישינויבנושאהפניםמשרדהודעתעלדיווח •
בכל ,ממשלתייםומתקניםמשרדים ,צהיילממחנותשייגבההארנונהסכוםעל

 10כ-המועצהעלההשלכהבלבד. 30%כ-לגבותלרשותשיאפשר ,הארץ
מארנונה.בהכנסותפחותבשנה nשיימיליון

יפורסםאשר ,למועצהמשפטייועץלבחירתהמכרזהכנתסיוםעלדיווח •
באופןהמועצהעםהעובדיםהדיןעורכימשרדיעלפרטיםמסרהקרוב.בשבוע

 .חודשיתובמסגרתקבוע

לענייןגםמשפטייועץלבחירתנוהללפרסוםהקרובהבתקופהנערךכיציין
בארנונה.חובותהסדרי

פרוטוקוליםאישור- 2סעיף
 :לאישורהובאוהמליאהבפני

 1.9.16מיום 30מספרמועצהמליאתפרוטוקול •
 29.8.16מיום 26מספרמכרזיםועדתפרוטוקול •

 22.9.16מיום 6מספרתמיכותועדת•פרוטוקול
החלטה
לאשרםאחדפההחליטההמועצה,ראשהבהרותוקבלתהדיווחבתוםהמליאה
התמיכותכלאתיכללוהבאהבשנההתמיכותכיהמועצהראשהערתאתולאשר
 .השנהשניתנו

המפורטהדו"ח , 2015חשבוןרואהביקורתבדו"חותמיוחדדיון- 3סעיף
הביקורתועדתובהמלצות 31.12.15ליוםהמבוקרהכספיוהדו"ח

והממונהברשומייקלביקורתבכירהאגףמנהלתברכהעפרההגביכידווח •
הביקורתדו"חותאתהמועצהלראשהעבירה ,הפניםבמשרדהחשבונותעל

31ליוםהמבוקרוהכספיהמפורט  :הבאיםבצעדיםלנקוטוהורתה 12.15.

-במועצהביקורתלענייניהוועדהבפנילדיוןהביקורתות nדוייאתלהביא . 1
 .בוצע

-הוועדהובהמלצותהביקורתות nבדויימיוחדלדיוןהמועצהמליאתאתלכנס . 2
בוצע.

-הביקורתות nייבדושהועלוהליקוייםאתלתקןהמועצהעובדיאתלהורות . 3
 .בוצע

לעיל,האמורביצועאתהמאשרמפורטדיווחיימ nולהמחוזעללממונהלהגיש . 4
 nשבדוייגו-בבפרקיםהמפורטיםהליקוייםתיקוןלשםשננקטופעולותלרבות

 . 11.10.16לתאריךעד ,המפורט
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כי:דווחכןכמו

לסמכויותבהתאםהנדרשיםהצעדיםבכללנקוטרשאיהמחוזעלהממונה
שהועלוהליקוייםכלאתתתקןשהרשותלהבטיחמבתעלדין,פיעלהניתנות
 .הנדרשבמועדדיווחותגישבביקורת

כאמורות nבדו'ימיוחדדיוןקיימה ,דלעיל 1סעיףכפיהביקורתועדתכיצוין •
 . 6.9.16ביום

מברכתהמועצהומזכירהמועצהגזברהבהרותוקבלתהדיוןבתוםהוועדה •

כמשתקףבהםהטיפולאופןועלהליקוייםתיקוןעל ,שהשתקפוכפיהתוצאותעל

הוועדה.בפרוטוקול

 ,המועצהומזכירהמועצהגזבר ,הבהלתההמועצה,ראשאתברכהכןכמו •
ליום ,המבוקרהכספיח 11ובדוהמפורטח 11בדושהשתקפוכפיהתוצאותעל

31 .12.15 . 
וםימ 7מספרהוועדהפרוטוקולאתהציג ,הוועדה•וייןאדרתאהווןמר •

 .המליאהלחברי;במיילבשלחאשר , 6.9.16

לתיקוןלפעול ,המועצהמזכיראביביקובילמרהורההמועצהראשכידווח •
האגףולמנהלתהמחוזעללממונהולדווחות nיבדוישהועלוכפיהליקויים

 .כאמורלביקורת

והחלטהסיכום
אתלאשראחדפהמחליטה ,כאמורות nבדוי'והדיוןהדיווחבתוםהמליאה
לתיקוןלפעוללמליאהוממליצה 6.9.16מיום 7מספרהביקורתועדתפרוטוקול
 .המועצהראשוהנחיותלהוראתובהתאםלובהתאם ,הליקויים

עלהמועצהמבקרתואתהביקורתועדתחבריאתהאהמליברכהכןכמו
 .המועצהתפקודעלבביקורתפעילותם

שונות- 4סעיף

80,000 -
80,000 -
80,000 -

240,000 -

 nשיי
 nש'י
 nייש
 nייש

רמזןקרןעםהתקשרותהסכםהרחבת . 1

צורךקייםכיהתברר , 1.9.16וםימ 30מספרהמליאהלהחלטתבהמשךכידווח

ספרלבתי ,לחינוךהמחלקההמלצתכפי ,רמוןקרןעםההתקשרותאתלהרחיב
 :וכדלקמן ,נוספים
שלבסךבעלותהטייסת'ימועדוןתכנית ,חזוןידבי"ס

שלבסךבעלותי noהטייימועדוןתכנית ,ותאמבו"סיב

שלבסךבעלותי'ממריאיםתכנית ,•עמי'בארבי"ס
11 

ל ההרחבהותעכסה

 :הפרויקטמימון

החינוך.מתקציבי 2016דצמברסוףעד

 .הספרבתיימתקציב 2017מינואר

 .האמורמאשרתהדיווחבתוםהמליאה
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-אמוניםבמושבמקווהלהקמתמחיר,הצעתנוהללקיוםהליךנקיטתאישור . 2
פומבימכרזבמקום

לשירותיהארציתמהרשותהקצבהקיבלההמועצהכידיווחהמועצהמזכיר •

אמונים.במושבמקווההקמתלטובתדת,
כיהתבררהמכרזפתיחתוביום 26/2016מספרפומבימכרזפרסמההמועצה

אחת.הצעהלאאףהמכרזיםלתיבתהוגשהלא
המקווהוהקמתומאחרכאמורתוצאההביבלאהפומביוהמכרזמאחר •

למספרישירהפנייהלערוךמבקשתהמועצהודחוף,חיוביצורךהואבאמונים
שתוכלכך ,מחירהצעותנוהלשלבהליךמחירהצעותקבלתלצורךקבלנים,
 .ביותרהמיטביתההצעהאתלמקווהשהוגשוההצעותמביןלבחור

תש"י-אזוריות)(מועצותהמקומיותהמועצותלצוהשבייההתוספתפיעל •
 :)ח( 22סעיף 1958
אועליההמליצהלאוהוועדהיחידההצעהבדובהאולמכרזהצעהכלהוגשה"לא
המועצהראששלהצעהלאשרשלאהחליטהשהמועצהאו ,שהיאכלהצעהעל
לאחר ,מכרזללאבחוזהלהתקשרהמועצהרשאיתזה,לצו )ג(א 40סעיףלפי

עריכתהענייןשבנסיבותשנוכחהולאחרחבריהברובע"כהחליטהשהמועצה

תועלת".תביאלאחדשמכרז

(ראהמקוואותלענייןקודמיםבמכרזיםהצעותהעדרולאורזו.הוראהיסודעל
מבקשתהמועצהההקצבה,לפקיעתהצפויהמועדולאוראמונים)-עוזיהושדה

מכרזקיוםללא ,המקווההקמתלצורךקבלןעםבחוזהלהתקשרהחלטהלקבל
ההצעהובחירתמחירהצעותלקבלתקבלניםלמספרפנייהלאחראלא 'פומבי

המכרזים.ועדתע''ישיתקבלוההצעותמתוךהמיטבית

החלטה
כאמור.מכרזללאהתקשרותמאשרתהמליאה

ובנייהלתכנוןהמקומיתהוועדהומהנדסהמועצהמהנדסהעסקתאישור . 3
איסקויצחקמשה-טוביהבאר

הוועדהומהנדסהמועצהמהנדסשלמינויואתלאשרמתבקשתהמועצהמליאת

בחיבהועדתע"ינבחראשראיסקו,יצחקמשהמרובנייהלתכנוןהמקומית

כדין.במכרזלתפקיד
 ,משרה 100%ב-העסקתוותנאיהפניםמשרדלאישורבכפוףהמהנדסהעסקת

 . 4רמהבכיריםמשכר 85%לפייהא
גזברדעתחוותהמועצה,שלהמשפטייועצהדעתחוותמונחתהמליאהבפני

 . 1.8.2016מיוםעמוההתקשרותוהסכםהמועצה
מטעם 1/2011מיוחדמבכ'ילחוזרלהוראותבהתאםנוסחאשר"ההסכם")(להלן:

המועצהמליאתלאישורכפוףוהיבוי'החוזר")(להלןהפניםמשרדהכלליהמנהל
שבהחציבתהעסקהתקופתבוובקבעהאי 6סעיףשובהבהסכםהפנים.ומשרד

 ."השינוי")(להלןניסיוןכתקופת

יובאלאההסכם 'בשינויהאמורההניסיוןתקופתסיוםעםכיבמפורשמובהר
 .המועצהבמליאתנוסףלאישור

כאמור.ההחלטהמאשרתהמליאה
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ארנונהלענייניעררועדתהרכבמינוי . 4
ארנונהקביעתעל(עררהמקומיותהרשויותלחוק 5סעיףלהוראותבהתאם
בפניומשהונחה 1/2012ל 11מנכחוזרלהוראותובהתאם , 1976-ו 11תשלכללית)
 ,מנכ"לחוזרלהוראותבהתאם ,המשפטייועצהדעתחוותהמועצהמליאתחברי
 :להלןכמפורטוהיו"רעררועדתחבריאתהמועצהבזאתממנה
 ;ערוגותממושב ,הוועדהר"יו-עו"דעמיר,בועז

 ;עזראביתממושב ,הוועדהחברת-אליאורליאורה

טוביה;בארממושבהוועדה,חבר-גולדמןאשר

 .שנים 4שללתקופההינוהמינוי •

 .מאשרתאהיהמל

מ"בעז.פקורחשמל-התקשרותהסכםהארכת . 5
בע"מז.פקורחשמלהקבלןעםהחוזהתוקףיפוג 28.2.17ביוםכידווחלמליאה
 .היומוסדותבמועצההמזגניםרשתלאחזקתבמכרזזכהאשר

(שנהנוספתבשנההחוזהאתלהאריךהאופציהנתונהלרשות ,החוזהבמסמכי
 .חמישית)
עדהחוזהתקופתאתולהאריךהאופציהאתליישםממליצהההנדסהמחלקת

 . 28.2.18ליום
 .האמורמאשרתהדיווחבתוםהמליאה

המועצהישובישלמקומייםבוועדיםחבריםמינוי . 6

המקומי:הוועדחברישלהתפטרותםעלדווחלמליאה
 ;מבטחנווהמקומימוועד-לבקוניהגדי

 ;שתוליםימקוממוועד-שפיראאייל
 :שלמינוייםהמליאהמאשרת ,המועצהראשולהמלצתהמועמדיםלסדרבהתאם

 ;מבטחנווהמקומילוועד-אשלאיתי

 ;שתוליםמקומילוועד-קמחיכהןליטל

מועצהעיתון . 7

ובתנאיםבעתידמגמהתוך ,המועצהעיתוןלהפקתהזמנההפקתעלדווח

 .מלאכיקרייתעירייתעםפעולהלשיתוףםימסוימ
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