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  ש המועצהרא &  מר אלי לוי :משתתפי"  
   חבר המועצה&    מר לב בינמ!      
   חבר המועצה&    מר  אלו! בנדט      
   חבר המועצה&    מר חיי" גל      
   חברת המועצה&    איריס חיימי' גב      
  ר המועצהחב &  מר יוס) ניס!      
   חבר המועצה&    מר ניסי" פר�      
   ר המועצהחב &   יעקב שנחהמר    

  
  ר המועצהחב &  אופיר אליהוא      מר     :חסר  

  
  משפטי יוע� &    ד דורו! קור!"עו   :נוכחי"  
  ר ועדת הבקורת היוצאת" יו&    מר יוס) אליעז      
   מבקר המועצה&  מר שמוליק לביא      
   מהנדסת המועצה&    חנה  חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה&    מר עובדיה צבי      
   מנהלת מחלקת חינו�&    בתיה הרפז' גב      
   גזברית המועצה&    ליליא! אדרי' גב      
   מנהלת הלשכה&    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ&   עדנה זטלאוי' גב      
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  ר ועדת בקורת מר יוס) אליעז לבוא " אני בקשתי ממי שכה! כיו&    אלי לוי
  .  להציג את הנושא    

  
  .ח לא הגיע למועצה הקודמת" לצערי הדו&  יוס) אליעז

  ח קצר שמפרט מה"המלצנו למבקר להוציא דו,   רוב הדברי" תוקנו    
  .  תוק! ומה לא    
  היתה לנו בעיה בועדה,  התכנסויות של ועדות בדקנו ועדה ועדה  לגבי    
  .  למאבק בסמי" והועדה לאלימות    
למלחמה  נציגת הרשות להשתת)ועדה במאבק בסמי" היתה צריכה ישיבות ה  ל    
  . כללשלא הגיעה   בסמי"    
לא בישוב כפי ששמענו מנציגי משטרת רהט ,   לנו לא ידוע על בעיות כלשה!    
   פנינו .גיעו לישיבות ולא באשל הנשיא שמסונפת למשטרת אופקי"  שה    
 ובעצ" לא היתה ,להעלות נושאי"ביודענו כי יש לנו החובה להתכנס , לחברי"      
  .דרישה      

  
 אמצנו המלצת המבקר לקביעת קריטריוני" ברורי" ככל –  לגבי ועדת מלגות     
  .  הנית! לנושאי" ולסכומי"    

  
   אנו לא ראינו.שאל אי� לא טיפלנו בנושא המכרזי", קרוב  קודמי ראוב!     
  . המועצהפקידות יש כא! ניסיו! להעביר סמכות מנבחרי הציבור ל.  שו" בעיה    
  . יכול להיות שאפשר לוותר על הנבחרי", יודע א" זה טוב או רע  איני    
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אחראי" לתקינות פעילות המועצה אול" ) חברי המועצה(  הבעיה היא שאת"     
מרכז מכרזי"משותפי" של ועדת מכרזי" לו משתתפי" בועדת התמיכות אינכ"      
  .מקומיהשלטו!   ה    

  
  . הנהלה לא התכנסהועדת      

  
   למעשה חו� .אנו חיי" בישוב ורואי" פיתוח:  הערות2לי אישית היו            
  תוחי חושב שלפני שהולכי" לפ.  מההיבט הטכני התושבי" אינ" מיודעי"    
  .ושומעי" אותו, יה טוב א" היו מסבירי" לציבור  ה    
   אולי שעההצילוני" מעל הספסלי" שנותני" צל,   דוגמא שלי הפריעה    
  .  ביו"    

  
   לגבי .אש המועצה ע" התמרי" שלא רצה לטעת  היה לי ויכוח ע" ר    
   אני חשבתי שצרי� לרשו" בפרוטרוט ולא נרש"–  רישו" פרוטוקולי"     
  . ג" המבקר מעיר על כ�,  די    

  
   כדי להתייחס7 סעי) 8מבקש למקד בהמלצות בעמוד , ח הוא איכותי" הדו&  יעקב שנחה

  .ונהלי" לכל ועדה זה חשוב מאוד,   לזה    
  ה מדבר בעד עצמו ואסור למועצה לוותרז חושב ש– 30 בעמוד 3.7.4  סעי)     
  .  על ועדת הכספי" או להעלי" אותה    

  
   בישוב,י החוק" לכ! עפ,ז ציי! הערה אחת שועדת הנהלה לא התכנסה אליע&    אלי לוי

  בועדת  חיוני לא ראה המחוקק צור� ,  כשלנו במקו" שיש בו ועדת הנהלה    
  .לא קבע אותה כועדת חובה ולכ!  כספי"     

  
  .יהיה טוב,  מהמסקנות5% רק נייש"א" , ח ממצה וטוב" דו&  ניסי" פר�

  כללו לבית הכנסת ראה מעשה ונדאליז" אשר  בדרכ הנאמ! עבדכ"ש  לפני כחוד    
  .בקבוקי" ועוד ועוד, קלפי"      
   חושב שכא! צרי� להיות.  ערב שבת יש ש" חגיגות שאי! לתאר אות"    
  .  מעורב מדרי� הנוער    
  !מבקש לטפל בזה. השאלה מה עושי", נכו!אינו  זה  בלהבי"   לומר שאי!     

  
  י "וסמי" זה כשמעשני" חומרי" אסורי" עפ, אלימותונדאליז" זה לא  &  יוס) אליעז

  .  חוק    
  

  , מתו� המסקנות שישנ" פה.מוגדר, תצ מתומ"כובע"הוריד את ה" רוצה ל&  אלו! בנדט
  .  מה בעצ" עבר לבצוע או מה תוק!    

  
  .ח את הסעיפי" המיושמי""לבדוק בעקבות הדו,  הוא אשר בקשתי מהמבקר&  יוס) אליעז

  
  .גבי ועדת חינו� ל&  איריס חיימי

  
  .זוהי ישיבה בנושא מיוחד, לא כרגע &    אלי לוי

  
  .נוהלי עבודה לועדותהמליאה צריכה להציב מטרות ו אולי ,7סעי) ל &  מ!לב בינ

  
   ולפי תגובתו של יוסי לאטי כל 5 עמוד – קריטריוני" של ועדת מלגות &  יוסי ניס!
  ערות ולהביא אות"החובה שלנו הינה לקיי" את כל הה, ת  מילה מיותר    
  .  לידי תיקו!    

  
  .י מבקר המועצה באופ! עצמאי"ח ביקורת במועצה נעשה ע" דו&    אלי לוי

  .ס"  למעט פע" אחת שבקשתי לבדוק נושא מסויי" במתנ    
  מגיע לשולח! ועדת ביקורתעוד לפני שהוא , ח בקורת מוגש למבוקרי""  דו    
  ח ביקורת שנוגע לנבחרי""ע" דו קשה להתמודד .  מרבית הליקויי" מתוקני"    
  ח מופנה ה! לפקידות" הדו.  אינ� יכול לכפות על נבחר לתק! או לעשות אחרת    
  .  וה! לנבחרי" כל מה שקשור לפקידות תוק!    
  יש ספרות שלמה של תפקיד ,   בקשר לנוהלי" לועדות ולראשי ועדות    
  .  וסמכויות    
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  .את עינינו  ישנ" נושאי" שעולי" למליאה ומאירי"     
  חות של מבקר המועצה וג" של משרד הפני" מתקני" אות" אחד "  ג" הדו    
  .  לאחד    

  
  . חושב שעושה עבודה טובה.  רוצה להודות לשמוליק לביא    
  ,ר ועדת הבקורת ולחבריה"רוצה להודות ליו, ח המבקר"  אנו מאמצי" את דו    
   שמוליק הוא . שוט)שמי" ומתייעצי" עימו באופ!י  לעובדי המועצה שמי    
  .  ג" הממונה על פניות הציבור    
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        ....הישיבה ננעלההישיבה ננעלההישיבה ננעלההישיבה ננעלה
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
  
  
 

  
 


