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 12/2022 מועצה
 תשפ"ב' תמוז זי

 2022 יולי       15
........................ 

 )חברי המועצה(  

 

 2022/12מן המניין מס'  ועצהמ קול החלטות מישיבתופרוט הנדון:

 

  .2022/12ישיבת מועצה מן המניין מס' התקיימה  ,20:30שעה:   20227.5.' גביום 

 ראש המועצה.חדר דיונים לשכת  :הישיבה מקום

 :נוכחים          

 ראש המועצה  - מר חיים מנדל שקד                          

 סגנית ומ"מ ראש המועצה. – גב' פנינה בן עמי איצקוביץ              

 (דקות 40לאחר  )עזב באמצע הישיבה מיר אריהןעמר                           

 מר מיכה צוראל                 

 (דקות 40לאחר  )עזב באמצע הישיבה למר איתמר הרא                          

 גב' מירי רחמים                                        

 נעדרים:

 מר חן פיליפוביץ                                     

 גב' נתלי שחף                                         

 מר אילן כליפא                                         

 :משתתפים            

 ירון  ארנון   -גזבר המועצה                          

 גבי אברג'יל - מנכ"ל המועצה                              

                

                   

 :על סדר היום

 

 :10/2022אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מספר  .1

 .לגביו עד מועד הישיבה הערות המתומלל מאושר מאחר ולא התקבלופרוטוקול ה .א

ראש המועצה הדגיש כי לגבי הבקשה של איתמר להכנסת דברים בפרוטוקול החלטות של הישיבה,  .ב

 הקובע.הפרוטוקול והוא המלא של הישיבה המתומלל זה הפרוטוקול הפרוטוקול המלא לפי החוק 

 לגורמי חוץ ולהעברת החלטות מליאהורכי נוחיות ניהולית בלבד צלפרוטוקול החלטות נועד 

  .החלטות שהתקבלו ותוצאות ההצבעההומפורטות בו רק 
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שלא כל הפרוטוקולים הועלו לאתר המועצה, ראש  הראל ואיתמר אריהן מירעשל ת והערבעקבות  .ג

של  יםמלא שמע וקבצי ,החסרים המועצה הבטיח לבדוק את הנושא ולוודא שכל הפרוטוקולים

עלו וישיצא לגביהם רק פרוטוקול החלטות, לפני שהתחלנו לתמלל את הישיבות,  שהתקיימו דיוניםה

 ימים. -7לא יאוחר מ  לאתר המועצה

 

 עמיר אריהן:הצעה לסדר של  .2

עדכונים עיתיים ראש המועצה יעביר ש המבקשת ,שהגישחלטה ההצעת ההציג את  ן עמיר אריה .א

לפני ישיבת המועצה הקודמת שלא  לסדר שהגיש בהצעה שפורטו ועדיםבמבנושאים ו בכתב למליאה

 .מצורפת כנספח לפרוטוקול זה ההצעה - בהצעה חבתיקון מועדי הדיוו ,התקיימה

 ש בסוף יולי גהדיווח הראשון יושקטן לקבל את ההצעה בתיקון  נו מתנגדישאראש המועצה הודיע  .ב

2022. 

 :הצעת החלטה

 : ך דו"ח רבעוני עלראש המועצה יעביר בכתב למליאה במועדים שיפורטו בהמש

 סטאטוס החלטות המליאה (1

 שינויים בתקציב עליהם החליטה המליאה (2

 סטאטוס תברי"ם (3

 :הדו"ח יכלול בין השאר

 סטאטוס עדכני של כל החלטה והחלטה (1

 פעילויות שבוצעו בכל החלטה והחלטה מאז הדו"ח האחרון (2

והשתנה  תאריך מתוכנן לסיום כל החלטה והחלטה וסיבות לשינוי התאריך במידה (3

 .מהדוח הקודם
 30.6.22 -הדו"ח הראשון יוגש עד ל

 30.9.22-חודשים מהדוח הקודם ולא יאוחר מהדו"ח השני יוגש כ
 30.12.22-הדו"ח השלישי יוגש כשלושה חודשים מהדוח הקודם ולא יאוחר מ 
 30.3.23-הדו"ח הרביעי יוגש כשלושה חודשים מהדוח הקודם ולא יאוחר מ 

 30.6.23-ש כשלושה חודשים מהדוח הקודם ולא יאוחר מ הדו"ח החמישי יוג
 30.9.23-הדו"ח השישי יוגש כשלושה חודשים מהדוח הקודם ולא יאוחר מ 

 )*( דוחות נוספים יוגשו בהתאם להחלטות המליאה החדשה
 

מליאת המועצה מאשרת את ההצעה לסדר של עמיר אריהן עם התיקון שהדו"ח  החלטה:

 .ושאר התאריכים יתוקנו בהתאמה 2022יולי  חודשל 30-הראשון יוגש עד ה
 .התקבל פה אחד

  :החלטה
העלאת כלל  ת ראש המועצה לווידואמליאת המועצה מאשרת את החלט

 .המועצה ימים לאתר 7הפרוטוקולים של הישיבות שהוקלטו ותומללו תוך 

 .פה אחד ההתקבל
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תקציב לתכנון  תהקצאלאת ההצעה לסדר של איתמר הראל לסדר היום  שלא מעלהראש המועצה עדכן  .3

המפורטות סיבות מהמרכז היישוב מפורט של התכנית ההוליסטית שתכננה האדריכלית רחל וינר ל

 .ניתן לראות בפרוטוקול המלא המועצה התייחסות איתמר וחברי בפרוטוקול המלא.

 ועצה ווטרינרהממבקר חברי מועצה לוועדת בחינה למועמדים למשרות  2מינוי  .4

מבקר המועצה  חברי מועצה כחברים בוועדת בחינה למועמדים למשרות 2ראש המועצה מבקש למנות 

מתנדבים. מבין הנוכחים בישיבה, רק מיכה צוראל הביע הסכמה להתמנות לתפקיד.  וביקשווטרינר 

בר בוועדת ח יותהלהסכמתו את  נתןמבדיקה טלפונית שבוצעה במהלך הישיבה עם אילן כליפא, הוא 

 הבחינה.

 

 

 

 

 

 ה' )א( לתקנון. 38חברי מועצה לוועדה לאיכות הסביבה בהתאם לסעיף  3מינוי  .5

חברי  4עדכן שמדובר בוועדה סטטוטורית שהחוק מחייב שבקרב חברי הוועדה יהיו  המועצה ראש .א

ב מועצה לפחות. לאור סירובם העקבי של חברי מועצה לשמש כחברים בוועדה, ראש המועצה התנד

לשמש כיושב ראש הוועדה ומינויו אושר על ידי המליאה. מסתבר שראש המועצה לא יכול לכנס את 

 חברי וועדה נוספים מקרב חברי המועצה כפי שהתקנון מחייב. 3הוועדה ללא מינוי 

ראש מאחר ועדיין לא ניתן לכנס את הוועדה,  את הסכמתו לשמש כחבר בוועדה. נתןרק מיכה צוראל  .ב

 שיפנה לממונה על המחוז וישאל אותה מה ניתן לעשות במקרה כזה. המועצה עדכן

 

 

 

 

 אי כינוס ועדת ביקורת כנדרש בחוק. .6

ראש המועצה עדכן שלמרות בקשות חוזרות ונשנות מיושב ראש וועדת הביקורת לכנס את וועדת  .א

ליאת למ להציגו 2020-ו 2019, 2018נים לשנים הביקורת כדי לדון בדוחות ביקורת של משרד הפ

. לאור זאת עד היום בוצעלא הדבר  בתקנון 37לסעיף בהתאם  סיכומיה והמלצותיההמועצה את 

 -לא יאוחר מ בדוחות בתקנון, ראש המועצה מורה על הוועדה להתכנס ולדון 46ובהתאם לסעיף 

 .30.7.2022 -ולהגיש למליאת המועצה את סיכומיה והמלצותיה לא יאוחר מ 20.7.2022

לכנס את הוועדה עד  בכוונתו איןשלפרוטוקול הודיע ל מיכה צוראל ביקש ת ביקורתראש וועד יושב .ב

 החדש לתפקידו.  המועצהלכניסת מבקר 

 של העמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר 2020/1הצגת הדוחות הכספיים לשנים  .7

נשלחו לחברי  2020/1הכספיים של העמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר לשנים הדוחות  .א

 במייל בשבוע שעבר.במסגרת תפקידם כחברי האסיפה הכללית של העמותה המועצה 

 הצעת החלטה:
למנות את מיכה צוראל ואילן כליפא כחברים בוועדת בחינה למועמדים 

 לתפקיד מבקר המועצה ווטרינר
 אושר פה אחד החלטה:

 הצעת החלטה:
 לאשר את מינוי מיכה צוראל כחבר בוועדה לאיכות הסביבה.

 ה אחדאושר פ החלטה:
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לא היו הערות לדוחות הכספיים. מיכה צוראל ביקש לציין  )חברי האסיפה הכללית( לחברי המועצה .ב

 שהוא סומך על חברי הוועד המנהל של העמותה שאישרו את הדוחות.

 שאושרה ע"י המשרד לביטחון פנים י כפיהצגת תכנית העבודה לביטחון קהילת .8

 העבודה נשלחה לחברי המועצה טרם הדיון כהכנה לקראת הדיון.כנית ת .א

הוצגה על ידי הרכזת פנים לביטחון קהילתי כפי שאושרה ע"י המשרד לביטחון העבודה כנית ת .ב

 לביטחון קהילתי של המועצה וזאת בהתאם להבטחת ראש המועצה לחברי המועצה במהלך דיוני

 .התקציב, שתכנית העבודה המפורטת )שהייתה אז בהכנה(, תובא לידיעתם לאחר אישורה

  

      רושם הפרוטוקול:    

 

 

 מאשר הפרוטוקול:

 חיים מנדל שקד    גבי אברזל                             

 ראש     המועצה                                                      מועצה מנכ"ל ה          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2022 

 לכבוד : 
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 מר חיים מנדל שקד –ראש מועצת הר אדר 

 הנדון : הצעת החלטה לסדר היום

 שלום רב,

, עלה בצורה ברורה העדר קיום החלטות מועצה כמו גם העדר קיום החלטות מועצה 2021בישיבות תקציב 

 בנושאי תקציב ובנושאי תברי"ם.

ונים עלו מספר הצעות לשינוי בתקציב שהתקבלו ע"י רוב חברי המליאה כמו כן עלו להצבעה במסגרת הדי

 תברי"ם נוספים.

כמו כן, לא הוצגה למליאה עד כה תוכנית עבודה סדורה לקיום התברי"ם והחלטות המועצה על אף שעברו 

 .וחלק מהתברי"ם ללא טיפול כבר עד שנה 2022כבר למעלה מחודשיים מאישור תקציב 

לאור ניסיון העבר בו המועצה לא קיימה החלטות מועצה, החלטות בנושאי תקציב ואף אינה מקדמת 

תברי"ם מוגשת הצעה זו בהתאם לסמכותה של המועצה לפיקוח ווידוא כי מתקיימות החלטות המועצה 

 בנושאים החשובים לתושבי הר אדר ולטובת קידום היישוב.

 הצעת ההחלטה :

 תב למליאה במועדים שיפורטו בהמשך דו"ח רבעוני על :ראש המועצה יעביר בכ

 סטאטוס החלטות המליאה  (1

 שינויים בתקציב עליהם החליטה המליאה (2

 סטאטוס תברי"ם (3
 הדו"ח יכלול בין השאר:

 סטאטוס עדכני של כל החלטה והחלטה  (1
 פעילויות שבוצעו בכל החלטה והחלטה מאז הדו"ח האחרון (2

 לטה וסיבות לשינוי התאריך במידה והשתנה מהדוח הקודם.תאריך מתוכנן לסיום כל החלטה והח (3

 30.6.22-הדו"ח הראשון יוגש עד ל

 30.9.22-הדו"ח השני יוגש כשלושה חודשים מהדוח הקודם ולא יאוחר מ

 20.12.22-הדו"ח השלישי יוגש כשלושה חודשים מהדוח הקודם ולא יאוחר מ 

 30.3.23-א יאוחר מ הדו"ח הרביעי יוגש כשלושה חודשים מהדוח הקודם ול

 30.6.23-הדו"ח החמישי יוגש כשלושה חודשים מהדוח הקודם ולא יאוחר מ 

 30.9.23-הדו"ח השישי יוגש כשלושה חודשים מהדוח הקודם ולא יאוחר מ 

 )*( דוחות נוספים יוגשו בהתאם להחלטות המליאה החדשה

  תודה מראש,

 

 עמיר אריהן
 ח"מ הר אדר

 העתקים :
 מ"שיוע –דוד זיו 

 מנכ"ל –גבי אברג'יל 
 חברי המועצה
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