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 לשכת ראש המועצה

 

 

 2016לשנת  6 ישיבת מליאה מס'פרוטוקול 

   7/9/2016רביעי  התקיימה ביום 

 

 ראש המועצה – מר שלמה ללוש  משתתפים: 
 וסגן ראש המועצה חבר מליאה –  מר אלי ידיד 

 חברת מליאה – הגב' רבקה משטרי                     
 חבר מליאה – מר עזריאל למברגר                      

 חבר מליאה – מר עופר בן שלוש    
 חבר מליאה – מר שלומי קרני  

 

 יועמ"ש  -  קרץ עו"ד ניר  נוכחים: 
 יועמ"ש -  אילן עו"ד 

 המועצה מזכיר - מר יצחק טורק 
  מבקר פנים, מועצה -  מלובני ערן   
 קב"ט -  חנן מרמור   
 מנהלת לשכת ראש המועצה -  דניז פרל   

 
 )הודיע מראש( וסגן ראש המועצה חבר מליאה – מר סמי רוזינגר   חסר:

 
                 

 נושאים על סדר היום:

 

הישיבה אני רוצה  , ובפתיחת 6, אני רוצה לפתוח את ישיבת המליאה מס' ערב טוב  שלמה:

להגיד את הדברים הבאים. שלחנו תאריך לקיום הישיבה כתבנו בזימון לישיבה, נושאים 

ישלחו בהמשך. הייתה תקלה ואני לוקח את התקלה הזאת על עצמי לא שלחנו נושאים ולכן 

בגלל שלא שלחנו נושאים וזה לא תקין אפילו אם חבר מליאה אחד יתנגד ולא בהצבעה של 

הישיבה אם חבר מליאה אחד לא יסכים לקיים את הישיבה, הישיבה לא יכולה רוב קולות 

להתקיים. ולכן אני אומר את הדברים האלה כדי שתדעו אותם אין פה הצבעה של רוב 

אנחנו, אני, לא שלחנו את הזימונים  .קולות. חבר מליאה צריך להגיע לישיבה כשהוא מוכן

 ר. עם הנושאים על סדר היום ולכן זה לא בסד

 נושאים שהיו על סדר היום הם: 

 עפ"י דרישת משרד הפנים. אשרור מינוי והעסקת מבקר המועצה .1
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 .2015דיון ואישור מאזן מבוקר  .2

 אש"ח. 300תברי"ם, שני תברי"ם של משרד התחבורה כל תב"ר בסדר גודל של  .3

שהישיבה במתכונת הזאת אם רק חבר אחד מתנגד לא למרות כל הדברים שאמרתי ועל זה 

על פי כן אני מבקש שנושא אחד אנחנו כן נדון רק נציג אותו, נאשר אותו כי  ףנקיים אותה, א

פה יש סנקציה של משרד הפנים לקנוס את המועצה אם אנחנו לא נאשר את זה בישיבה 

הזאת, שהייתה צריכה על פי דעתם להתקיים קודם. הנושא הוא, האשרור של מבקר 

 ואם יש חבר אחד שמתנגד לא נקיים את הישיבה.המועצה. אמרתי את הדברים האלה 

 זו שאלה? אלי:

 לא, אני אומר, מספיק שאחד יגיד לי וכבר נאמר לי אז אנחנו לא נקיים את הישיבה. שלמה:

 יש עוד מישהו שחושב ככה או לא חושב, זה בסדר גמור.

ון בנושא אני כבר אמרתי לך שאי אפשר לקיים את הישיבה. מבחינתי אין לי בעיה לד אלי:

  .של המבקר אם זה קריטי מבחינת עלות אבל שלא יוכשר הנושא הזה

לא, לא. הסעיף הזה לבד יידון, הנושאים האחרים שהיו פה על סדר היום לא ידונו  שלמה:

אתכם אני מקווה שקיבלתם את המאזן לבדוק  אלא בישיבה הבאה. דבר אחד אני רוצה פה
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 ותו עכשיו.אפשר לחלק א איציק:

 לא קיבלנו. אלי:

 זה נשלח במייל אבל אפשר לחלק אותו. איציק:

 אני לא מקבל במייל ולכן סוכם שהיא תשלח לי לפני. נכון דניז? שלומי:

 אז מה לא תהיה ישיבת מליאה? עופר:

ברשותכם אני כן רוצה להעלות את הנושא הזה. בישיבת מליאה שהייתה אנחנו כן  שלמה:

. משרד הפנים דורש עפ"י התקנות והחוק של משרד 25%אישרנו אותו בהיקף משרה של 

משרה. למועצות קטנות במיוחד שאנחנו  50%הפנים, מבקר המועצה צריך להיות מועסק ב 

משרד  25%. אנחנו יצאנו במכרז ל 33%ב נכללים בהם מאשרים להעסיק מבקר מועצה 

 -להעסיק עפ"י החוק ועפ"י האישור שהוא נתן לנו את מבקר המועצה ב מאתנוהפנים דורש 

 33%משרה כנציב תלונות הציבור. סה"כ  8%משרה כמבקר מועצה בשכר בכירים ו  25%

 משרה.

 אני מבקש לאשרר את המינוי של מבקר המועצה ערן מלובני בתנאים האלה.

  33%רק שאלה, אני, יש דרישה בכתב של משרד הפנים לדבר הזה? של ה  אלי:

 )בפניה לאלי, אני אראה לך את זה( , 33%איציק, המכתב שנעמה שלחה לגבי ה  שלמה:




