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  1708/מה      מספרנו                      

  
  
  

  2006                      פרטיכל ישיבת המועצה שלא מ� המני� לשנת 
   21:30 בשעה 7.11.06שהתקיימה ביו�                               

    
  ש המועצהרא �  מר אלי לוי :משתתפי�

  חבר המועצה �   מר נפתלי אדר    
  ר המועצהחב �  אופיר אליהוא      מר     
   חבר המועצה�   מר יוס  אליעז    

   חבר המועצה�    מר אריה הכט      
   רת המועצהחב �  לורה לבנה' גב  
  ר המועצהחב �  ס  ניס�מר יו    
  ר המועצהחב �   יעקב שנחהמר   

  
    ר המועצהחב �  מר שאול דולב     :חסר

     
   יוע& משפטי�  ד ששו� יצחק"עו :נוכחי�
  מבקר המועצה�  מר שמואל לביא    
   מהנדסת המועצה�  'אדר, חנה חרמש' גב    
   גזברית המועצה�  ליליא� אדרי' גב    
  צהט המוע" קב�  מר מוטי מיכאלי    
   מנהלת הלשכה�    אורי לובל' גב    
 מ מזכיר המועצה" מ�  עדנה זטלאוי' גב    

 
  

  . של משרד הפני�2005חות הבקורת לשנת "דיו� בדו: על סדר היו�
  

  .חות עקב סיבות רבות" שנה קודמת וזו שלפניה דנו באיחור בדו�   אלי לוי
  

  , עדהר הו"בזמ� ולש� כ( רוצה להודות ליו, ח"  השנה אנו דני� בדו
  .  לחברי הועדה ולמבקר המועצה

  
  .ח בקורת שהרבה רשויות היו רוצות לקבל אותו" זהו דו�  יוס  אליעז

  כ אי� "  יש כא� הערה של חוסר חתימת חוזה ע� קבל� העירוב סה
  .  מה להעיר

  .  היו השלמות והמבקר הנכבד השלי�
  .כפי שהיא מצורפת בזה,  הערות שגובו בהתייחסות2  היו עוד 

  .טוב מדי,   הכל נראה טוב מאוד
  

   יש התייחסות לקרקעות ומבני� ברשות המועצה התייחסות 38 עמוד �  לורה לבנה
  מועדו� , ואני מוצאת מקו�  להעיר על כ(, הוסברה לי,   שלא הובנה לי

  .ומכו� הטיהור' 99  חברי� ברשות המועצה משנת 
  

  החברה המפתחת גבתה , וביוב מועצה מקומית אינה גובה היטלי מי� �   אלי לוי
  .  אות� והיא בנתה את מכו� הטיהור עבור המועצה

  . בשטח של בני שמעו�1988  מועדו� חברי� נבנה בשנה 
  .נסב את תשומת ליבו של המבקר) 1999השנה (ח "  לשגיאה בדו

  
  
  



  

  

  

  

  
  

    בני שמעו� נתנה המלצה למינהל להחכיר לידי מועדו� חברי� 
  .בריכת שחיהשטח לבניית ,   להבי�
  ) דלא ניידי(חוק המקרקעי� , כשהשטחי� הועברו לתחו� להבי�,   לימי�

  .   קובע כי המקרקעי� של מועדו� חברי� ובתי הכנסת הוא של המועצה
  ג� .  קיבל מועדו� חברי� זכות חכירה לדורותיי ההסכ� ההיסטור"  עפ

   מועצה התכניות מוגשות בש� היוזמת,   היו� כשהמועדו� הול( ומתרחב
  .  מקומית להבי�

  
   החליטה המועצה לוותר על כספי היטל ההשבחה  וה� 99  לפני שנת 

  המפתחת ישירות לבניית הבריכה המקורה א  על פי שהכס  '   הועברו לחב
  י מדיניותה "כ להזרי� עפ"פתוח ואח'   חייב לעבור למועצה לקר� לעב

  .  לטובת פרויקטי� כאלה או אחרי�
  

  מבקר , פתוח' ח שמימ� תכנו� ועב" מלש0.5ר ע� "תחה תב  המועצה פ
    משרד הפני� כלל הערה מדי שנה שהמועצה אינה פועלת להחזרת כספי 
    היטל ההשבחה אני הודעתי כי ניסינו ואול� לא נית� לתק� את ההערה 

  כתושב התרעתי על ההלי( והיוע& המשפטי שכיה� אז , בעבר (ת  ההיסטורי
  ).ד"זאת בחוו  במועצה ביטל 

  
    בהמש( להתייחסותי להערות קודמות המועצה הכינה ספר נכסי� 

  .  והקצאות
  

  .משו� שהוא מחזיק בנכס?   למה מועדו� החברי� משל� ארנונה
  לקראת אמצע , י חוק ומבקר המועצה" בגביית הארנונה עפו  אנו איחרנ

  .היסב את תשומת לבנו והסדרנו זאת מייד,   השנה
  

  24'  בהתקשרות ע� יועצי� עמ�  נפתלי אדר
    הפניתי את תשומת לבכ� ליוע& תקשורת כבר לפני שנתיי� ואני עדיי� 

  זהו סכו� שנית� , זהו לוקסוס מיותר,   חושב שמיותר להעסיק אותו
  .  להסב אותו לפעילויות חשובות ומועילות אחרות

  
  .ה  חושב שאתה מתנסח יפה מאוד וכ( לגבי עובדי המועצ

  
  , א( קלעתי לדעת גדולי�,  אי� כמעט מועצה שלא מעסיקה יוע& תקשורת�   אלי לוי

  .  מזה מספר חודשי� שאי� יוע& תקשורת במועצה
  

  –ל " נסיעות לחו4'  סעי  ד25'  עמ�  נפתלי אדר
  א� אינ� כלולות בפעילות ,   אז מה זה כל הנסיעות שאנו שומעי� עליה�

  ?  המועצה
  

  ר הועדה לקשרי� בינלאומי� יוצא שלא "מתפקידו כיו, המועצה ראש �   אלי לוי
  .  במימו� קופת המועצה

  
  למשל כרגע במשלחת , ל"ח ארגוני� בחו"רוב הנסיעות ע,   עובדי המועצה

  ח " המלווי� נסעו ע2שזכינו זו שנה שניה ברציפות " שגרירי� צעירי�  "
  .  המארחי� האמריקאיי�

  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  
  
  
  

  ? מה ע� התקציב של( נסיעות השתתפויות ותרומות אז�  יוסי ניס�
  

  י חלוקתו " אני מבקש מגזברית המועצה להציג את הסעי  עפ�   אלי לוי
  .ל בכלל"לא נוצל לנסיעות לחו.   בישיבה הבאה

  
  .זה הרבה ביחס 2 235,000 היק  החובות ח ניתו31'  עמ�  נפתלי אדר

  
  וחובות , פר תושבי� קט� יותרקבלנו מועצה ע� מס,  אני קונה זאת�   אלי לוי

  .  גדולי� יותר
  

  סכו� כזה יכול לנבוע מפיגור,   בנושא של החובות אנו לא מתפשרי�
  .  של תשלו� אחד

  
  הא� לא יקרה שיהיו כא� חובות , 5,000 – 25,000 חובות בי� 9 יש כא� �  אדר נפתלי

  ?  אבודי�
  

  תושב שקבעו , ( מי� ללא מדקבל� שעבד כא� וצר,  המקרי� ידועי� לנו�   אלי לוי
  .לחודש 2 100  לגביו תשלו� של 

  
  .  החובות האבודי� שאישרנו בישיבה הקודמת כלולי� כא�

  
  . היו� ניתקנו למישהו את החיבור למי�,  מקרי� קשי�3 – 4  יש כא� עוד 

  .י הנוהל"  זוהי קופה ציבורית ועלינו לנהוג עפ
  

  ?מועצה או מינהל? מי ההסכ� של המועדו� מול �  יוס  אליעז
  

  . ע� המועצה בודאי שאי� וג� ע� המינהל איני מכיר�  אדר נפתלי
  

  . חושב שצרי( לחפש את החוזה�  יוס  אליעז
  

  .בדקנו והתדיינו אל מול המועדו�,  הנושא עלה במספר קדנציות�   אלי לוי
  

   חושב שצרי( להכי� חוזה למועדו� חברי� כמחזיקי� בשטח ע� �  יוס  אליעז
  . כל המחוייבות 

  
  . נבדוק במועדו� ואצלנו�   אלי לוי

  
  .אישור נחיצות משרה, כל שנה,  יש סעי  שחוזר על עצמו�  יוסי ניס�

  
  .ח" יש תגובה בדו�  עדנה זטלאוי

  .  לא כל תיקו� חייבי� לתק� ולו רק כדי לסבר את האוז� של הבקורת    
  

  רטי� של מבקר משרד � והמפויחות הכספי"מליאת המועצה דנה בדו. 1: החלטה
  כפי שעולות מפרטיכל ישיבת ,  ובהמלצות ועדת הבקורת2005      הפני� לשנת 
  .24/10/06      הועדה מיו� 
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  למנהלי מחלקות ולעובדי , למבקר, ר ולחברי ועדת הבקורת" מודה ליו�   אלי לוי
  ח "רבה רשויות במדינה היו רוצות להתבר( בדוה. ח זה"  המועצה על דו

  .  שכזה
  
  
  
  
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
 
 
 
 


