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 ל המועצה"לשכת מנכ
 

 ט"תשס, תמוז' ב 
 24/06/2009 

 
 

 20:33שעה  10.6.32מיום שלישי  21' ישיבת מליאת המועצה שלא מן המנין מס
 

 
 ראש המועצה –יצחק גולברי  :נוכחים

 מ"סגן ומ –עופר גואטה   
 סגן –דודו סלע   
 סגן –מנדי רבינוביץ   
 חבר –יוסי ברקן   
 חבר –מנחם בנימין   
 חבר –בי קולמן א  
 חבר –אייל אלבלק   
 חבר –שביט מס   

 חבר –מאיר חסן  :נעדרו 
 חבר –יצחק גלאם   

 ל"מנכ –יוסי ברק  :בהשתתפות
 מבקר –אלון קוחלני   
 מנהלת לשכה –אסנת טל   

 ד אילן דגני"עו  :מוזמן
 
 

' ל מחירה לגזבר המועצה ולצפריר פדלון מנההאני מבקש לאחל החלמה מ :יצחק גולברי
 .התברואה

 . 2008ח המבקר לשנת "אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המנין לדון בדו
 .2008ח מבקר המועצה לשנת "לפנינו מונח דו :שביט מס

ישיבות  5ערכה , ר הוועדה"כיו -אייל אלבלק ואותי , וועדת הביקורת הכוללת את אבי קולמן
 .ל המועצה ובשתים גזבר המועצה"נכמ, נכחו מבקר המועצה שבארבע מהן

ולעובדי המועצה על תרומתם לגיבוש המלצותיה של  ח"על הדו למבקר רוצה להודות ראשית אני
 .וועדת הביקורת

ממצאי המבקר והתרומה החשובה  כמו כן ברצוני להודות לחברי הוועדה על התרומה בניתוח
 .בבניית המלצות לשיפור הליקויים שנמצאו

  
רי מליאת המועצה ובעיקר לנוחיותם של עובדי המועצה האמונים על תיקון לנוחיות חב

של וועדת  5ח סיכום ישיבה מספר "ערכה וועדת הביקורת תמצית למסקנותיה בדו, הליקויים
ואבקש לצרפו כחלק בלתי נפרד מסיכום הישיבה הזו הביקורת שהוגש לחברי מליאת המועצה 

 (.מצורף בזאת)
  

ל כי חובת תיקון "הוועדה מוצאים לנכון להדגיש בפני ראש המועצה והמנכ ברצוני לציין שחברי
ואנו בטוחים שהם יעשו כל שביכולתם לתיקון אותם , הליקויים שטרם תוקנו חלה בעיקר עליהם

 .ליקוים שטרם תוקנו
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 :ח המסכם של הוועדה מחולק לשני פרקים"הדו

והחלק השני , הקריאה והדיון המעמיק בדוחפרק ראשון כולל סיכום של חברי הוועדה הנובע מ
 .מורכב מהמלצות הוועדה שמחולקים לפרקים המגבילים לפרקים בדוח המבקר

מבקשים חברי הוועדה להאיר , 2008ח המבקר לשנת "עיון ודיונים מעמיקים בדו, לאחר קריאה
לידי  כפי שבאו, מספר נושאים מהותיים בהתנהלות המועצה בשנים האחרונות" אור אדום"ב

 :2008ח מבקר המועצה לשנת "ביטוי גם בדו
 

 חוקי עזר
השנים האחרונות לא הובאו למליאת המועצה חוקי עזר  5הוועדה רואה בחומרה רבה שבמהלך 

במקביל , מהותיות לרשות תחום אשר גורם באופן ישיר לאובדן הכנסות, צורן-מאוחדים לקדימה
 .לקושי באכיפת הסדר והניקיון בישוב –

את חוקי העזר לאישור המועצה ואי טיפול דחוף באישורם אל מול משרד הפנים באופן אי הב
 .מנציח את ההפרדה בין שני חלקי היישוב, מיידי

שתחום זה הינו באחריות ישירה של ראש המועצה ונושאי משרה מקצועיים ואינו , מיותר לציין
 2008א נדרשה עד לסוף שנת שעה שהמליאה ל) או הרכבה הפוליטי/קשור כלל למליאת המועצה ו

יובאו  2009הוועדה ממליצה למליאת המועצה להחליט שלא יאוחר מסוף שנת , לאשר חוקי עזר
 .לאישור המליאה כל חוקי העזר הרלוונטים

עוד ממליצה הוועדה למליאת המועצה לקבל החלטה למנות בעל תפקיד שיפעל אצל משרד הפנים 
 .לאישור מיידי של חוקי העזר

 .י המלצות המבקר"עפ, ח ונצביע על כל פרק בנפרד"אני מציע שנעבור פרק פרק בדו :ולברייצחק ג
שוגה גם בקדנציה זו בדרך , להערכת חברי וועדת הביקורת, ראש המועצה   :שביט מס

מה שגורם לכך שבמקום שיהיה שיתוף פעולה של , ההתנהלות שלו אל מול חברי מליאת המועצה
חלק מחברי המליאה משמשים כשומרי הסף , ליאה למען המטרה של קידום היישובכל חברי המ

כפי שהיא מאופיינת בדוחות , ל ראש המועצהשלמנוע המשך ישיר של התנהלות הבלתי ראויה 
 .המבקר

בי השולחן לפעול שתף של כל יוהמשך ההתנהלות של ראש המועצה בדרך זו מחבלת ברצון המשו
 .ראש המועצה בניהולה של הרשות המקומיתונות וסיוע לתרלמציאת פ

אשמח לו ראש המועצה ילמד מלקחי העבר וישפר את ההתנהלות הבין אישית שלו אל מול חברי 
  . המליאה 

 .בשלב זה של הישיבה שביט מס ומנדי רבינוביץ יצאו מהישיבה 
 

 פרק אי יכולת לגבות תקבולים
 :סיכום והמלצות 

 .הליקוי תוקן   – 1סעיף 
 .המועצה קיבלה את הסבריו של ראש המועצה – 2 סעיף
 .חוקי העזר הוגשו למשרד הפנים ומחכים לפרסום ברשומות  - 3סעיף 
 .3ל בסעף "כנ-  4סעיף 
 .המועצה מאמצת את המלצות המבקר  - 5סעיף 

 .הצבעה ברוב קולות החברים הוחלט לאמץ את המלצות המבקר
 

 פרק השילוט ביישוב
 . 20.5.09ת המלצת ועדת הביקורת בפרק הזה בישיבתה מיום פה אחד הוחלט לאמץ א

 
 פרק התקשרות המועצה עם קרוב של חבר מועצה  

 .הובהר כי ההתקשרות לא יצאה לפועל כלל, ח הביקורת של המבקר"בעקבות דו
 .מליאת המועצה ממליצה לחברי המועצה להימנע מניגוד עניינים בעתיד
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 הביטחון פרק התקשרות עם קבלנים בתחום 

 כאשר תכנית הביטחון תהווה , פה אחד הוחלט לקבל את המלצות מבקר המועצה בפרק זה
 .בסיס להפעלת הביטחון ביישוב

 
 פרק התקשרות עם קבלני גינון  

 .כשעד לסוף הרבעון השלישי ייצא מכרז, פה אחד הוחלט לאמץ את המלצות המבקר בפרק זה
 

 פרק פלישות לשטחי ציבור  
 :צותסיכום והמל

 .המועצה מחליטה להעביר את הנושא לטיפולו של היועץ המשפטי .א

 .ד לרישום נכסי המועצה"הנושא הזה בטיפול של עו .ב

 .י חוק מול הפולשים"פועלת עפ"  שרונים"א זה  ושנב .ג

 .המועצה ממליצה לבצע הליך התקשרות חוזית .ד

 .המועצה תפעל להפריד את מוני החשמל  .ה
 

 קבביקורת מע –רישוי עסקים  פרק 
, ו הודעות לכל בעלי העסקיםנשלח, אני מודיע שהנושא הזה בטיפול אינטנסיבי  :יצחק גולברי

 .בהליך של אכיפה מוגברת  ואנו
 

 ס ניצני השרון"סייעות בבי 1פרק מינוי 
 . 13.5.32פה אחד המליאה מאמצת את המלצות ועדת הביקורת בפרק זה מיום 

 
 חינוךפרק מתקני משחקים בגני ציבור ומוסדות 

 .  13.5.32מאמצת את המלצות ועדת הביקורת בפרק זה מיום פה אחד המליאה 
 

 פרק אי יישום חוק נציב תלונות הציבור
 .המועצה תמנה נציב תלונות הציבור בכפוף למציאת מקור תקציבי:  יצחק גולברי

 
 
 
 

 הישיבה ננעלה
 
 
 

 ח  ת  ו  ם
 

 
 
 

______________________    ________________________ 
 ל המועצה"מנכ –יוסי ברק            ראש המועצה -יצחק גולברי  

 


