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 2020 בינואר 13.1פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 

 

במשרדי המועצה  30.12.2019, שני בנימינה גבעת עדה שנתקיימה ביום מועצתהנהלת פרוטוקול ישיבת 

   המקומית.

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 יחיאהרון שי, ג'קלין בן עמי אריקסון ,רגבאביב אפרת מזרחי, מנחם ברגב,   חברי המועצה:

 , שלום טרם , אלינור בראל

 אביטל תבור     נעדרו: 

 מנכ"לית המועצה -גרמן -ניצן מחנאי  צוות מקצועי: 

 למועצה יועץ משפטי -אריאל פישר

 המועצה גזבר -צור אוריון  שרון פישמן 

 א

 

 א

 

  ל סדר היום:ע

 ת מיום)לרבות הצגת דו"ח ועדת ביקור 2018לשנת המבוקרים  דו"חות הכספיםדיון ב .1

 .בעניין הדו"ח( 12.11.2019

  19.12.19 )לרבות הצגת דו"ח ועדת ביקורת מיום 2018דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת  .2
 בעניין הדו"ח(.

 .2/2019  רבעוניים הצגת דו"ח כספיים .3

 .3/2019  רבעוניים הצגת דו"ח כספיים .4

 דיון בחוק הרוכלות  .5

 יוכי לזר חדדי במקום שגיא מקור –עדכון מורשה חתימה בית ספר גבע  .6

 )נדחה למועד אחר( – אישור תקנון החברה הכלכלית .7

 

 ,ברכה

 איתי ויסברג

 ראש המועצה 
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 ריכוז החלטות הנהלת המועצה

 ריכוז החלטות:

כמורשה חתימה במקום יוכי  032016750הנהלת המועצה מאשרת את שגיא מקורי ת.ז  1

 בחשבון ועד הורים בית ספר גבע לזר חדד

  –חוק רוכלות  2

 לחוק. וחידודיםונים קהתבקש להכניס מספק תי שהיועמ"

 מטר מעסק מתחרה 200הצבת עגלת רוכלות כ  •

לפעול בשטח תוך חצי שנה, אחרת  ןהרישיובעל  מחויבמרגע מתן האישור ,  •

 יפסל. ורישיונ

 ש התבקש לבדוק אפשרות לתעדף תושבים מקומיים."היועמ •

שח. על הגזבר  500-1000בר,  סכום שנתי של גובה האגרה יהיה בחישוב הגז •

 .אות את החישוב שהגיע אליורלה

 נוספים להחלטת ראש הרשות. תרישיונו 5, אופציה של עד  5כמות הרישיונות יהיו  •

ש יכנס סעיף אשר מסמיך את ראש המועצה לשלול רישיון רוכלות לרוכל "היועמ •

 . או לא נאותה אלימה ,אשר מתנהג בצורה חריגה

 

את החוק בהתאם לתיקונים המוצעים . החוק המתוקן ישלח לחברים  מקבלת נהלה הה

 ויאושר לאחר מכן.

 רקע כללי : 3

רק עכשיו מגיעים לדיון  – 2.9.2019דוחות הביקורת נשלחו לחברי הועדה בתאריך 

 דה לא הגיעה לדון בהם במשך מספר חודשים.ושהוע כיווןהמליאה 

  – 19.12.19ועדות ביקורת מיום  פרוטוקול

 עדה :והמלצות הו

 –אחת לרבעון תפרסם המועצה רשימת נוכחות שמית של כל חברי ועדות חובה  .1

 .ההמלצה לא מתקבלת

הנהלת המועצה מאשרת  –הועדה מבקשת לעיין בכרטסת הוצ' בגין טיפול משפטי  .2

ום או שיו"ר שהחומר יוצג בועדת ביקורת הבאה , במידה והנושא יהיה בסדר הי

בתיאום מראש במשרדי  בהם יעשו זאת זכאים לעייןההועדה/חברי הועדה 

 המועצה.

  – 12.11.19ל ועדות ביקורת מיום טוקופרו 4

 המלצות הועדה :

היא אינה יכולה לדרוש , היא יכולה  –הנהלת המועצה מתקנת את ועדת ביקורת 

על פי חוק. הוועדה לענייני  לבקש או להמליץ. רצוי שהועדה תתמקד בתפקידה המוגדר
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דנה בדוחות אלא  חוקרת איננה חוקרת או בעל סמכויות חקירה כלשהן ביקורת

 ומגישה את המלצותיה. המוגשים לה הביקורת

פעמים  שלושש כיוון  -בקשה לקבלת כרטסת הקבלנים מקסים ג'נח ורפי אביב •

לא היה זמן /אך לא התבקשו ההגיעו גזבר המועצה והמנכלית עם החומרים לוועד

להציג את החומרים במהלך הדיון בדו"ח , לא רואה ההנהלה צידוק להמשיך ולדון 

, דוח אשר נידון במליאה והדיון בו  2018בדוח ביקורת מבקרת המועצה משנת 

 הסתיים .

הבקשה  מוזמן לתאם להגיע לעיין.הוא מועצה לעיין בכרטסות  במידה ורוצה חבר

 אינה מתקבלת.

  ועדה לאחר מכן.והוצג בהנושא  –ת דו"ח התב"רים מבקשים לקבל א •

הגזבר  -אלף ₪  400מבקשים לראות דו"ח אשר מסביר את גידול בסעיף השכר ב  •

 יכין דו"ח.

 

 

 

  בזאת ננעלת ישיבת ההנהלה,

                                                                     

 איתי ויסברג   

 ראש המועצה   

 

 

 

 

 

 


