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 המועצה ראש אסף מינצר                    נוכחים:
      חבר מועצה  טוביה ארליך   
   חבר מועצה   לירן בן שושן                            
    חבר מועצה  ארי ציגלר   
  חברת מועצה  כוכבה חגי   

  חבר מועצה  רחמים אשואל
 חבר מועצה  צביקה רוזן   
 חבר המועצה הנכנס  אוהד דורי   

  היוצאתחברת המועצה   נריה ויניצקי
 

  חברת מועצה  אפרת רוזנבלט  לא נכחה:
 
 

 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  משתתפים:
  יועמ"ש המועצה      עו"ד –אשי דל    
 מהנדס המועצה                 -אסף וולף    
 גזברית המועצה  עתליה צבי   
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 :נריה ויניצקי
הגשתי לאסף את התפטרותי. אני מודה על ההזדמנות שנקרתה בדרכי, היה לי לעונג לעבוד עם כולכם. אני לצערי 

מודה לכם על האוזן הקשבת ועל העצות הטובות. וכמובן, אני רוצה להודות לאסף מינצר שפתח עבורי את הדלת 
ים עם בעלי, ובה גם אתחיל את לפני כשלוש שנים ובזכותו הייתי חלק מעשייה ברוכה. עברתי להתגורר בירושל

 ההתמחות שלי במשפטים. אשמח להמשיך ולראות את ההתפתחות העצומה והמבורכת של אלקנה.
 

 אסף מינצר:
קידמת מאוד את נושא  -נריה ברמה הציבורית. הן ברמה האישית והן תי מאוד לשמוע על העזיבה של נריה, הצטער

שלנו. אני מברך אותך על המשך ההתפתחות שלך בפן האישי,  הצעירים במועצה והיית חלק משמעותי מהעשייה
אשמח להמשיך להיעזר בך בפרקליטות, כעורכת דין צעירה ואין לי כל ספק שתצליחי מאוד בכל אשר תעשי. 

 בנושאים שונים שהתחלנו לקדם יחד, כולל בינוי מרכז הצעירים החדש שנמצא על הפרק.
 

 ארי ציגלר:
היה נפלא לראות מישהי כל כך צעירה בתפקיד כה חשוב, אני מאוד מעריך אותך ואת עשייתך. והלוואי ויהיו עוד 

לברך את אוהד, חבר המועצה הנכנס, שמח שאתה מצטרף גם הרבה צעירים כמוך במועצה בעתיד. אני גם רוצה 
 ובטוח שיש לך הרבה מה לתרום.

 
 

 לירן בן שושן:
 העשייה. אני בטוח שיפתחו בפנייך עוד המון דלתות נפלאות ונשמע עליך עוד בעתיד. יש לך, נריה, את חדוות
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 אסף מינצר:

ולאחל  שעובר בקרוב מיישוב הקבע לשכונה החדשהדורי אוהד חבר המועצה החדש להכיר לכם את לברך ואני רוצה 
 לו הרבה הצלחה.

 
 אוהד דורי:

למשרדו של יהודה  שנים 15 –כ נכנסתי לפני שנה.  15-אנחנו גרים בשכירות ביישוב קרוב להנה אנקדוטה מעברי, 
כי אלו היו  לי לקבל אשקוביות נתןכהן וביקשתי גם מצדוק זהוראי וגם אפילו מאסף מינצר ואף אחד מהם לא 

 ל אלקנה.אני מברך על ההתפתחות ותנופת העשייה וחושב שזהו צעד נכון לטובת התרחבותה ש .הכללים
 

 אסף מינצר:
. הדוחות הכספיים בוצעו ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים. 2019אישור דו"חות המועצה לשנת הנושא לדיון היום הוא 

הועבו לחברי המועצה לפני מס' חודשים, ביקשתי מס' פעמים מוועדת הביקורת לדון בדוחות ואינני יודע אם הם 
עדיין לא הגיעה אלינו טיוטה שלו מאת משרד הפנים.  - 2020דו"ח לעניין עלה בידה משום שלא קיבלנו פרוטוקולים. 

 את דו"חות המתנ"ס נאשר בישיבה הבאה כמועצה.
 

 צביקה רוזן:
 האם לדוחות הכספיים יש השפעה על תקציבים?

 
 עתליה צבי:

 .עצם זה שלא היה תקציב מדינה עיכב את הכל זהו חלק מהקריטריונים על מנת לקבל ניהול תקין.
 

 רחמים אשואל:
 המדובר בדוח המבוקר? שם יש התייחסות של הבקרה הפנימית.האם 

 
 עתליה צבי:

 כן. התקבלה הערה על כך שוועדת הביקורת לא מתכנסת.
 

 לירן בן שושן:
 האם היו הערות מהותיות?

 
 עתליה צבי:

עדכנתי את התב"ר בזמן למעשה לא הייתה חריגה אלא שלא  הערה על חריגה אךהייתה  –תב"ר בינוי האולפנה 
 בקצב ההרשאות החדשות שהתקבלו ממשרד החינוך. זה תוקן.

הועברו לחברי וועדת ביקורת. הוועדה התכנסה אבל לא העבירה את הדוחות למועצה,  – 2018דוחות הביקורת של 
 לכן הם אושרו ישירות במועצה.

רים לפני אישור המועצה בגלל עניינים היו תשעה תב"רים. המועצה הפעילה את התב" –ביצוע תקציבי פיתוח 
 דחופים של ביטחון ובטיחות. לכל התב"רים האלו היו הרשאות מתאימות.

 .התייחסנו להצעה על סדר יום כאל פרוטוקול של ישיבת הנהלה –פרוטוקולים של וועדת הנהלה 
 

 אסף מינצר:
 .2019אני מעלה להצבעה את אישור הדוחות הכספיים לשנת 

 
 

 הצבעה:
 .2019הדו"חות הכספיים לשנת אישור 

, חגי , כוכבהאוהד דורי לירן בן שושן, ,ארי ציגלר צביקה רוזן, ,ארליך טוביהאסף מינצר, )( 8פה אחד ) –בעד 
 ( רחמים אשואל

 
 

 הישיבה ננעלה.
 מאושר להפצה

 אסף שפירא: רשם                                                                                                             
 מנכ"ל מועצה מקומית           

 אלקנה            
  


