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 ף "תש אדר  ז"ט  חמישי יום
 2020 מרץ 12

 
 

 
 

 01.20מס' מליאה מן המניין ישיבת  פרוטוקול הנדון: 
 11.02.20תאריך: 
 19:00שעה: 

 דיונים לשכת ראש המועצה חדר מקום:  
 
 

 משתתפים נעדרים  נוכחים
גבי נעמן, ראש המועצה  -מר גבריאל
 המקומית 

מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר  
 לראש המועצה 

 דהן   –עו"ד אביטל קורקוס 
עו"ד עופרי סיידה, סגן בתואר לראש  

 המועצה 
 מר שלמה סאלם, חבר מועצה 

 מר דוד דר , חבר מועצה 
 מר איתן אדרעי, חבר מועצה 

 מועצה גב' מיטל פרץ, חברת 
 גב' שיפרה וקנין, חברת מועצה 

 

 מר לוצ'י יוסף,  מנכ"ל המועצה  אין 
מר שמוליק רוזנגרטן, גזבר  

 המועצה 
 , יועמ"ש למועצה אלדר כהןעו"ד 

 

 

 
ראש  

 המועצה 
 
 
 

 
 ומברך את הנוכחים.   19:00פותח את הישיבה בשעה 

 לסדר היום של הישיבה.  נושא נוסף ראש המועצה מבקש להוסיף 
 תלמידים. ₪3 לתלמיד עבור  600אישור מלגות נסיעה לפולין בסך  – הנושא 

 לסדר היום.  הסעיףכלל חברי המליאה מאשרים את הכנסת  
 
 

 על סדר היום: 
 
 

חומר    נושא מס"ד
 מצורף 

   עדכונים שוטפים  1

 מצורף   15.19אישור פרוטוקול מליאה  2

3 
בפרוטוקול ועדת ביקורת בנושא  דיון 

ודו"ח כספי לשנת   2018דו"ח מפורט ל 
2018 

 מצורף  יוצג על ידי דודו דר 

 מצורף   1-4אישור פרוטוקול הנהלה סעיפים  4

 
 : סעיפים מפרוטוקול הנהלה
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חומר    נושא מס"ד
 מצורף 

אישור הסכם התקשרות בין העמותה לבין   1
 מצורף   המועצה המקומית שלומי 

 חבר מועצה  –גבריאל נעמן  מינוי דירקטור לתאגיד המים מעיינות זיו  2
  נציג ציבור  – ישראל אוקרט 

 מצורף   סגירת תב"רים שהסתיימו מאוזנים  3

   תב"רים  

4 

 ₪  200000 סיוע למוכנות לחירום 

 מצורף 

 ₪ 133107 חינוך בנושא סביבה 

 ₪ 150000 שיפוץ חדרי מורים 

 3111431 ספר יערית הגדלת תב"ר בית 

  ₪ 3594538 סה"כ תב"רים 

 

 על פי סדר היום.  19:00בשעה   פותח את הדיוןראש המועצה 

ראש המועצה מעדכן את חברי המועצה בדבר דיון בנושא מיזם מפגש שהתנהל אל מול משרד הרווחה. ראש  

חברי המועצה כי משרד  המועצה סוקר את השתלשלות העניינים והפעולות שנקטה המועצה. מעדכן את 

הרווחה יתייחס בכובד ראש לתחקיר והבדיקה שבוצעו על ידי המועצה והוא סמוך ובטוח כי הדו"ח שהוכן על  

 תכנים בו. ידי המשרד ייגנז לאור חוסר הרלבנטיות של מרבית ה 

ה וייעדר  . במידלחודש 15ראש המועצה מעדכן כי בשנה הקרובה ייערכו ישיבות המועצה ביום שלישי הקרוב ל 

מי מחברי הקואליציה ייערך קיזוז. במידה ולא תהיה הסכמה מוקדמת על קיזוז יוזז מועד הישיבה בהתאם  

 לנדרש בחוק. 

ראש המועצה מבקש להוסיף את העדכונים מפרוטוקול הנהלה הנוגעים לאירוע הבטחוני ביישוב בשבוע שעבר  

 חידון התנ"ך. וכן העדכון בדבר זכיית תלמידים משלומי בתארים  

בפברואר במהלכו מספר נערים   2ראש מועצה מעדכן לגבי האירוע הבטחוני שהתרחש בתאריך  •
מהיישוב נגעו בגדר המערכת והקפיצו את כלל הגזרה. ראש המועצה הציג את הפעולות שננקטו על ידי  

 המועצה במהלך האירוע ועל תהליך הפקת הלקחים המתמשך בתחום ההערכות לחירום. 

ועצה עדכן בדבר זכייתו במקום הראשון של לידור רבינוביץ תלמיד תושב שלומי בפרס חתן  ראש המ  •
התנ"ך המחוזי ועלייתו לתחרות הארצית. גם המקום השני ניתן לתלמיד אורט אורי סבח. שני  

 התלמידים מסבים גאווה רבה ליישוב, לבית הספר ולמשפחותיהם. 
גילה כי מישהו פונה בשמו למשרד הפנים. הוגשה תלונה  דודו דר מעדכן את חברי המועצה כי לאחרונה 

 במשטרה וחודדו הנהלים מול משרד הפנים על מנת לוודא שמדובר בפנייה אותנטית. 
 
 

 
 

 ראש המועצה עובר לדיון על פי סדר היום: 
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פרוטוקול המליאה מאושר פה  . ראש המועצה שואל האם יש התייחסויות. 15.19אישור פרוטוקול מליאה 

 אחד. 

ראש המועצה מעביר את רשות הדיבור ליו"ר ועדת הביקורת לצורך הצגת   – דיון בפרוטוקול ועדת ביקורת 

 הפרוטוקול של הוועדה. 

חברים בוועדה על מנת לסכם נהלים   4דודו פותח ומציג את נהלי עבודת ועדת הביקורת. הציג כי השתתפו 

 י יוכל למלא את מקומו חבר שבקיא בנהלים. ולוודא כי במידה ובדיונים עתידיים ייעדר מי מהחברים אז

ראש המועצה מדגיש כי יש לקבוע מי הוא ממלא מקום יו"ר הוועדה ובכל מקרה לא יכולים להיות יותר  

 משלושה חברים המשתתפים בדיון גם אם הגיעו אליו ארבעה.

אביטל מציגה את   דודו מציג את הדיון בנושא מלגות מפעל הפייס ואת העיכוב שנוצר בעת דרישת הכספים.

 נהלי עבודת ועדת המלגות וכיצד טופל נושא זה בוועדות שנערכו השנה. 

דודו מציג כי הוועדה מבקשת חוו"ד כתובה של היועץ המשפטי בכל עניין. ראש המועצה מדגיש כי אין טעם  

מועצה חוו"ד  בביצוע מסוג זה שכן זה מייצר עבודה מיותרת. הסיכום הוא כי בכל נושא בו ידרוש מי מחברי ה

 משפטית הוא יקבל אותה אם יבקש.

דודו מבקש לקבל את פילוח חובות המועצה על פי נושאים. ראש המועצה מדגיש כי החומר אינו יכול להימסר  

לחברי המועצה אלא הם יכולים לעיין בו במשרדי המועצה. סוכם כי ורד תכין את טבלת הדוחות ודודו יוכל  

 לעיין בה במשרדי המועצה. 

ראש המועצה מסכם את הנושא ומדגיש כי מדובר בדו"ח ביקורת עם ליקויים מינוריים בוודאי לאור העשייה  

המרובה במועצה. ראש המועצה ציין כי הוא שבע רצון מהתנהלות עובדי המועצה ומהתוצאות. לאחר שוועדת  

כיו"ר ועדת תיקון  הביקורת תסיים את עבודתה והפרוטוקול ייחתם הוא יועבר למנכ"ל המועצה המשמש  

 ליקויים לצורך מימוש הלקחים. 

 . 4עד  1ראש המועצה עובר לדיון בנושא פרוטוקול הנהלה סעיפים  

בעקבות הבקשה לחדד את נושא ניגוד העניינים ובשל חשיבות   מסדר היום. 1ראש המועצה מסיר את סעיף 

הנושא החליט ראש המועצה לבצע בדיקה נוספת ולוודא כי ההליך כולו מתנהל בצורה תקינה. לאור זאת יבצע  

 היועמ"ש בדיקה נוספת והנושא יובא לאישור המליאה באחת הישיבות הקרובות. 

זיציה ויעדכן אותם בפירוט רב על ההסכם והשלכותיו לעתידה  ראש המועצה יזמן בזמן הקרוב את חברי האופו

 של שלומי.

ראש המועצה מעלה לדיון את נושא מינוי הדירקטורים לתאגיד המים מעיינות זיו. ראש המועצה מסביר את  

חשיבות מינוי הדירקטורים בעיקר בעת הזו בה צפויות להתקבל החלטות משמעותיות ביותר לעתיד היישוב  

 שפרה וקנין מבקשת לחדד את התנגדותה למינויו של ישראל אוקרט למינוי.  בתחום זה.

 

 

 

את מינוי גבריאל נעמן )חבר מועצה(  וישראל אוקרט )נציג ציבור( כדירקטורים   ראש המועצה מעלה להצבעה

 בתאגיד המים מעיינות זיו. 
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פוזיציה מבקשים להדגיש כי הם  )דודו דר, שפרה וקנין, איתן אדרעי ומיטל פרץ( . חברי האו נגד 4 –בעד  5

מצביעים נגד אך בפועל אינם מתנגדים למינויו של ראש המועצה אלא רק למינויו של ישראל אוקרט ובשל  

 העובדה כי ההצבעה משותפת הרי שהם נאלצים להצביע נגד.

 אושר   -גבריאל נעמן וישראל אוקרט כדירקטורים  מינוי

תב"רים שהסתיימו מאוזנים. הגזבר מציג את הנתונים ומדגיש כי  ראש המועצה מעלה לדיון את נושא סגירת ה

 בוצעו בפועל על ידי מפעל הפיס.   10ומספר   1תב"רים מספר 

 נגד )דודו דר(   1בעד   8ראש המועצה מעלה את הנושא להצבעה. 

 סעיף סגירת תב"רים שהסתיימו מאוזנים אושר. 

מפרוטוקול הנהלה. מסביר את משמעותם וחשיבותם של כל אחד   4ראש המועצה מעלה לדיון את סעיף 

מיליון שקלים לטובת פיתוח וקידום היישוב   3.5מהתב"רים המצוינים. סה"כ תב"רים בהיקף של יותר מ 

 במגוון תחומים.

 לפרוטוקול הנהלה  4ראש המועצה מעלה להצבעה את סעיף 

 מאושר פה אחד.

 תלמידים.   3עיף שנוסף לסדר היום בנושא אישור מלגות פולין ל ראש המועצה מעלה לדיון והצבעה את הס

 מאושר פה אחד.

 20:10נועל את הישיבה בשעה ו  מודה לנוכחים ראש המועצה

 

 בכבוד רב, 

 

 
 

 גבי נעמן          -        גבריאל
 ראש מועצה מקומית שלומי  


