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 2019/8/28 -מיום  #20198פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 השי רובין,  , דודי אלוןידידיה הוכמן, רבקה בן ארי, , יובל ברגדי ירקוני, מאיר יפרח, אלי אהרון, :  נוכחים

 .  -0-  חסרים :  רוני קיסין.  :מתנצלים   . רונית בן רומנו              

 הנהח"ש.  –גזברית, יפה בוקובזה  - מנכ"ל, כבי שקולניק  – ניר ים :   קבועים נוכחים

 דוברת.  –יפעת ליפנר :    קבועים חסרים

   

 : על סדר היום

 מידע.  .1

 . 7#2019אישורי פרוטוקול הנהלה מס'   .2

 . יהודה זנטי  –עדכון שכר בכירים  .3

 . כבי שקולניק –אישור העסקה אחרי גיל פרישה  .4

 . 2019דו"ח ועדת ביקורת על דו"ח המבקר לשנת  .5

 . שינויים במסגרות אשראי  .6

 . שאילתות לדיון בהנהלה .7

 למליאה.   בקשות להבאת סעיפים .8

 . 4/11/2019 הקרובה יום למליאההסדר אישור   .9

 . 9/12/19 –מרוכזת לתקציב אגפים מליאה לאישור סדר היום   .10

 

 : דיונים והחלטות 

 

 . מידע  .1

 קרקעות. הזכירה שביקשה בהנהלה הקודמת לדבר על מתווה  : מזל  . א

ועדת השכרות, הישובים    6/11/19-מתוכנן ב  , סגר הפרוגרמהיעדכן שבתקופה הקרובה ת: גדי 

 קיבלו את מתווה הקרקעות כבר לפני שנה וחצי. 

 

 . #20197אישורי פרוטוקול הנהלה מס'   .2

 .   20/8/2019מתאריך  7#2019מבקש מחברי ההנהלה לאשר פרוטוקול מס' : ניר 

 :  החלטה 

 .   20/7/2019מתאריך  7#2019חברי ההנהלה מאשרים את פרוטוקול מס' 

 

 . יהודה זנטי  –עדכון שכר בכירים  .3

, אחת לשנתיים ניתנת תוספת  60%יהודה זנטי מבקר המועצה עובד בהיקף משרה של :  ניר

 משכר בכירים.  90%-לשכר בכירים, העלאה זו תביא את שכרו של יהודה ל  5%של 

 : החלטה 

 . 12#2019הבקשה שתובא להחלטת המליאה ו 5%-ממליצה על העלאת השכר ב ההנהלה 
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 . כבי שקולניק –אישור העסקה אחרי גיל פרישה  .4

, מתבקש  2019-הוא גיל הפנסיה בנוב' 67ניר : כבי שקולניק גזברית המועצה מגיעה לגיל 

 . אישור להמשך העסקת כבי כגזברית המועצה לשנה נוספת 

 : החלטה 

הבקשה שתובא להחלטת המליאה  ו  31/12/20ממליצה להמשיך את העסקת כבי עד ההנהלה 

12#2019 . 

 

 . 2018דו"ח ועדת הביקורת על דו"ח המבקר לשנת  .5

  15/9/19את פרוטוקול ועדת הביקורת מיום והרחיבה  פירטה :   מירב )יו"ר ועדת ביקורת( 

שמציין לחיוב את  טוב והוסיפה שדו"ח המבקר שהתמקד באגף השירותים החברתיים הוא דו"ח 

פעילות האגף ותוך כך מהווה מנוף לשיפור והקטנת סיכונים. הערות המבקר נלקחו ברצינות  

ו"ח המבקר כמו גם  דמליאה את  ה אישור ורוב הנושאים כבר תוקנו. מירב ביקשה להביא ל 

 המלצות ועדת הביקורת לאור דו"ח המבקר.  

 : החלטה 

כמו גם את   2018את דו"ח המבקר לשנת  12#2019ממליצה להביא לאישור מליאה ההנהלה 

 והמלצותיה.   דו"ח ועדת הביקורת

 

 . שינויים במסגרות האשראי  .6

רת אשראי של  מיליון ש.ח ומתאפשרת מסג 150-כבי : מחזור הפעילות של המועצה מגיע לכ

 מיליון ש.ח. בזמן הזה האשראי נדרש לפעילות שוטפת של המועצה.  7-שהם כ   5%

 : החלטה 

 מיליון ש.ח,  7-אי להגדלת מסגרת האשר 12#2019ההנהלה ממליצה להביא לאישור מליאה 

 (. 3.5, בנק הפועלים 3.5דקסיה - )בנק מוניציפל

 

 . שאילתות לדיון בהנהלה .7

ביקש להתייחס לנושא מרכז מבקרים ולכפילות אם קיימת בנושאים המוצגים  :  ידידיה   . א

י ביקש ממאיר  גדבמרכז הקהילתי. דודי העיר שחסרה תוכנית עסקית למרכז מבקרים.  

 להכין תוכנית עסקית למרכז מבקרים + תוכנית השקעות ולהביא לישיבה הבאה. 

 והנושא עדיין לא התקדם. עלה נושא ועדת חינוך מועצתית   19-ציינה שבאוג' : מזל  . ב

שאינם מנוצלים    תהפנה את תשומת הלב לתקציבי מ.החינוך בנושא תרבות תורני: ידידיה   . ג

 ע"י המועצה. 

 מבקש דו"ח על קרנות המועצה, חובות המועצה ומצב הקופה. : אלי  . ד

      

 . בקשות להבאת סעיפים למליאה .8

 )ראה מידע בפרוטוקול זה(.   מבקש דיון על פרוגרמת הקרקעות: אמיר פלג  . א

 מבקש דיון על הפרדת ועדת כספים מהנהלת המועצה. : משה טל  . ב

 יהודית מימון : שריפות )מתוכננת פגישה עם יואב מורג(.  . ג
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 . 4/11/19 - הקרובה  סדר יום למליאה   אישור .9

 : החלטה 

 כלהלן :  4/11/19אושר סדר היום למליאה 

 מידע  .1

 . 11#2019אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 חילופין במליאה.  .3

 וועדים מקומיים.  .4

 . 2018דיון על דו"ח המבקר לשנת  .5

 מרחבים מוגנים לישובים.  .6

 קידום תוכנית שיקום מחצבת צאלים.  .7

 אישור סגירת תב"רים.  .8

 אישור תב"רים.  .9

 שינויים במסגרות אשראי.  .10

 . 2020אישור סדר יום לשתי ישיבות מליאה מרוכזות בנושא תקציב  .11

 מבקר פנים.  –ם יהודה זנטי עדכון שכר בכירי .12

 גזברית.  – אישור העסקה אחרי גיל פרישה לכבי שקולניק  .13

 

 . 9/12/19 –  מרוכזת לתקציב אגפים מליאה לאישור סדר היום   .10

 : החלטה 

ערב )ולא  -מליאות שיתקיימו אחה"צ  2-ההנהלה מבקשת לפצל את הצגת תקציב האגפים ל 

   הצגה ביום אחד ארוך ומרוכז(.

 

 

 

 

 

 :   אישר להפצה                    :           בברכה    

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

 

 8/11/19ושר בתאריך : א


