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 29פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
 שהתקיימה ביום א', ו' בכסלו תשפ"א

 ( , ברחבת המועצה  22.11.20)
 

 
 ראש המועצה אסף מינצר                            :נוכחים
 חבר מועצה  טוביה ארליך   
 חבר מועצה  צביקה רוזן    
 חברת מועצה  כוכבה חגי   
 חבר מועצה  מני לנדאו   

 חברת מועצה אפרת רוזנבלט
 ארי ציגלר                   חבר מועצה

 חבר מועצה   לירן בן שושן   
 חברת מועצה     נריה ויניצקי   

 
 חבר מועצה         רחמים אשואל          לא נכח:

    
 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  משתתפים:

 יועמ"ש המועצה  עו"ד - אשי דל   
 מהנדס המועצה  אסף וולף   
 גזברית המועצה      עתליה צבי   
   מנהלת פרויקטים עו"ד -ענת פרידמן   
      

 
 29 סיכום ישיבת מועצה מס'                                   

 
 

 אשרור פרוטוקולים של ישיבות קודמות .1

 
 אסף מינצר:

 הפרוטוקולים נשלחו אל חברי המועצה. לאחר שנערך דיון על ידי חברי המועצה נערכה הצבעה. 
 

 הצבעה:
 ( חגי כוכבה, לנדאו , מנירוזן , צביקהארליך , טוביהמינצר )אסף 5  –בעד 
 בן שושן(  , לירןרוזנבלט , אפרתציגלר )ארי  3   –נגד 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 פרידה מחבר המועצה מני לנדאו וקבלת חברת המועצה הנכנסת, נריה ויניצקי .2
 

 :אסף מינצר
אני מבקש להודות בשמי ובשם כל חברי המועצה למני לנדאו, חבר המועצה היוצא, על כל עבודתו הברוכה, הטובה 

 והיעילה ולברך את חברת המועצה הנכנסת, נריה וינצקי, חיזוק משמעותי למועצה.
 
 
 מינוי נריה וינצקי כחברה בוועדות השונות במועצה במקום מני לנדאו .3

 
 הצבעה:

 (.8פה אחד ) –בעד 
 
מינוי טוביה ארליך כיו"ר וועדת המכרזים וכנציג המועצה במכרז פסולת המשותף עם  .4

 אורנית ושערי תקווה )במקום מני לנדאו(
 

 הצבעה:
 (.8פה אחד ) –בעד 

 
 בתחום העשרת חיי הקהילה, התרבות 16/8/20אישור המלצת וועדת תמיכות מיום  .5

 הוועדה צורף לזימון לישיבה זו( והפנאי של גיל הזהב באלקנה )פרוטוקול
 

 אסף מינצר:
לא אשתתף בישיבה זאת בשל חשש לניגוד עניינים מאחר ואבא שלי משמש בהתנדבות כיו"ר זמני של עמותת 

 . גיל הזהב
 

 עו"ד -אשי דל
פלוס היא היחידה שהגישה בקשה, לא הוגשו בקשות של  50)מציג את הפרוטוקול על המטול ע.פ.( עמותת ה 

 עמותות מתחרות ולפיכך הוחלט על ידי ועדת תמיכות להמליץ להעניק לה את תמיכת המועצה בסך
 אלש"ח.  130 

 לאחר דיון בין חברי המועצה וקבלת התייחסות של גזברית המועצה, התקיימה הצבעה.
 

 הצבעה:
 (.רוזן צביקה, ויניצקי , נריהחגי , כוכבהציגלר , אריארליך , טוביהבן שושן )לירן 6   -    בעד 

 (רוזנבלט )אפרת 1  - נמנעת 
 
 
 אישורי תב"רים .6
 

 אלש"ח 150ע"ס  –תיקון תשתיות מים וצמצום פחת במרחב הציבורי               א.  
 (קרנות הרשות )אגרת הנחת צנרת –מקור תקציבי       

 
 עתליה צבי:

אנו מטפלים באמצעות קבלן הגינון של המועצה בתשתיות המים ובין היתר בפיצוצים בצנרת הגינון וההשקיה 
 במרחב הציבורי. עלויות בלתי צפויות אלו ישולמו מהתב"ר הנ"ל ולא ירדו מהתקציב השוטף. 

 
 הצבעה:

 (8פה אחד ) –בעד 
 
 
 
 



  

 

 אלש"ח  80 ע"ס  – מחשוב ממ"ד כרמים        ב.  
 משרד החינוך  –מקור תקציבי

   הצבעה:   
 (.8פה אחד ) –בעד    

 

 אלש"ח  120 ע"ס  – מחשוב אולפנה חנ"מג.             
 משרד החינוך  –מקור תקציבי

   :הצבעה
 (.8פה אחד ) –בעד 

 
 

 ₪ 128,739 ע"ס – חינוך בנושא סביבהד.             
 המשרד להגנת הסביבה –מקור תקציבי 

 

 צבי:עתליה 
 אלש"ח, אשר יילקח מתוך התקציב השוטף ויפרש לשלוש שנים. 30יש צורך בהוספת מצ'ינג לתקציב, בסך של 

 

 הצבעה: 
 (8פה אחד ) –בעד  

 

  אלש"ח 100ע"ס  –שיקום תאורת ביטחון    ה.          
 משרד הביטחון –מקור תקציבי                  

 :הצבעה 
 (8פה אחד ) –בעד  

 
 

 2019דו"חות כספיים של המתנ"ס לשנת אישור  .7
 

 אסף מינצר:
המתנ"ס הינו חברה מעין עירונית של המועצה. המועצה מאשרת באופן פורמלי את הדו"חות לאחר שאושרו ע"י 
הנהלת המתנ"ס בה חברים חלק מחברי המועצה. כל הכבוד למהנדס המועצה, אדר' אסף וולף, על התכנון והביצוע 

 מועד לקביעת מזוזות. כמו כן, אנו עתידים להתחיל בשיפוץ רחבת הכניסה של המתנ"ס.המדהים. בע"ה יתואם 
 לאחר דיון בין חברי המועצה, התקיימה הצבעה.

 

 הצבעה:
 (חגי , כוכבהרוזן , צביקהארליך , טוביהויניצקי , נריהבן שושן , לירןציגלר ארי, מינצר אסף)     7   -     בעד 

 ( רוזנבלט  )אפרת     1   - נמנעת 
 

 2018אישור דו"ח ביקורת פנים לשנת  .8
 

 אסף מינצר:
דו"ח הביקורת הועבר לעיון חברי המועצה לפני חודשים ארוכים. ביקשתי מחברי וועדת הביקורת להעביר את 

 חוה"ד שלהם בנוסף לפרוטוקולים של הדיונים, אך לצערי, עד למועד הם לא התקבלו.
 והתקבלו התייחסויות של גזברית המועצה ויועמ"ש המועצה, נערכה הצבעה. לאחר שנערך דיון של חברי המועצה

 

 הצבעה:
 (ארליך , טוביהרוזן , צביקהחגי , כוכבהויניצקי נריה, מינצר אסף) 5 –בעד 
 (רוזנבלט  )אפרת 1  –נגד 

 ציגלר  ולירן בן שושן()ארי  2 –לא השתתפו בהצבעה 
 

 מינוי מבקר/ת פנים למועצה  .9
 

 אסף מינצר:
אני מבקש להודות לרו"ח שירה שאול, שסיימה את עבודתה במועצה, על כל השנים הטובות שעבדה עמנו במסירות 
ושיתוף פעולה מבורך. אנו מאחלים לה בהצלחה בתפקידה המשמעותי החדש. המועצה יצאה בפרסום ומחפשים 

 לה מחליף.
 

  .הישיבה ננעלה  
      מאושר להפצה    
 עו"ד -רשמה: ענת פרידמן          
 מנהלת פרויקטים                        


