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בין נציגי המועצה לנציגי הועד המנהל, במסגרתה נדונו העברות תקציבי    זום  שיחתהתקיימה    11.10.20א',    ביום .2
 המים והביטחון מהמועצה לאגודה.

 ;  המים   תקציב העברת  
 .  מנהלים את תקציב המים בעצמם וראוי לעשות כן גם בגבעות בר המועצה כל ישובי המועצה לטענת נציגי 

ל שהוצגו  הכספיים  ההנתונים  נוספתנציגי  פגישה  תתקיים  כי  הוחלט  ולכן  להם  מוכרים  אינם  בין    מועצה 
 הבהרת הנתונים טרם העברת ההחלטה לאסיפת ישוב.  צורך  ל הצדדים

 
 העברת נושא הביטחון; 

 
מהלך העברת   תואם את הנתונים שהמועצה מכירה. קב"ט המועצה מסכים עם  לנציגי המועצה  התקציב שהוצג

 .  הישוב הביטחון לישוב וימשיך לשמש כיועץ מיקצועי לוועדה ולרב"ש ניהול
 

 דוח מזכיר: .3
   -על הפרק התקשרויות  3קיימות כרגע   – התקשרויות  . א

 
מזכירת הישוב האריכה  חת. אגשה רק הצעה הו  ,מועד הקול קורא הסתיים לפני שבוע –יעוץ אסטרטגי  (1

מקור ) בעוד שבועיים. הקול קורא פונה לחברות וליחידים בתחום. "קול קוראמועד הגשת ההצעה ל"את 
 התהליך הוא במימון המועצה(  התקציבי של

   – החלטה  
  2פה שנקבל עוד בשאיחברות.  5  -ה יזומה את הקול קורא לר ותשלח בצמזכירת היישוב  (א

 הצעות מחיר.
ע"מ שתעביר את הקול קורא לגורמים נוספים וכן ע"מ  פנה למועצהתמזכירת היישוב בנוסף,  (ב

 אם הם עובדים עם חברה מסויימת שניתן להתקשר עימה.   לבדוק 
 

 נים של הקול קורא. הצעות מחיר שעונות על הקרטריו  3נבחנות  –  הצבעות דגיטליות (2
מ"ש ותבחר את החברה עימה תתבצע  עועם היומזכירת היישוב  ועדת קלפי תבחן את ההצעות יחד עם 

 ההתקשרות.
 

שמקימה סככות  אנרגיה סולארית",  -בשם "ענבר פנתה אלינו בצורה יזומה חברה  – ריותאסככות סול (3
ת מעל המגרש  וסולאריסככות מ"ר( והציעה להקים  800מעל מגרשים סולאריות מעל מגרשים גדולים )
 המשולב ומעל השחב"ק העתידי.  



הצעות מחיר לפחות   3קבל עוד למזכירת היישוב תפנה הועד מאשר לבדוק את המיזם.   –החלטה  
   .מחברות אחרות. כ"כ יבדק הנושא מול המועצה

 
   –  2021תקציב  .ב

הוגשה היום לגזברית המועצה. מתוכננת פגישת עבודה של    2021של הוועד לתקציב   "קריאת כיוון"
 גזברית המועצה עם כל חברי הוועד.

 
   – 2020יתרות  .ג

 .  2020דיות של  יכנה את דינה ביתרות העתגזברית המועצה עיד
מתקציבים   תעביר למועצה רשימה של דרישת רכש לטובת הישוב שתתבצעמזכירת היישוב  – החלטה 

מתקנים לשקיות   , פחי אשפה בפארק וברחבי הישוב,לאורך "סובב גבעות" פינות צל 4אלו ובהם: ה
 סככות עץ עם ספסלים. , ותרזיי לאיסוף גללים של כלבים, ב

 
    -ביקורת על הועד המקומי   .ד

עידכנה כי מתבצעות ביקורת מטעם משרד הפנים על המועצה ועל הוועדים של  מזכירת היישוב 
הישובים. חלק מהביקורת היתה כי הפרוטוקולים של ועד המקומי ושל האגודה נעשים כפרוטוקול אחד 

 יצא פרוטוקול ועד מקומי בנוסף לזה של האגודה. לשישה שבועות  ויש לפצל בניהם. לכן אחת 
 

   – תפעול מנהל /פאליירכז מוניצ .ה
 הינו פונקציה חשובה מאוד לשמירה על התחזוקה השוטפת, הנקיון והסדר מנהל תפעול/רכז מוניצפאלי

והוא אינו   יד בתכנון העשיה והביצוע בפועל של הרכזהרכז מועסק ע"י המועצה ולישוב אין בישוב.  
וחשבון למזכירת הישוב. יש לבחון מול המועצה מי אחראי על הרכז המונציפאלי? מה  מחוייב לתת דין

מידת השליטה של המעסיקים שלו בעבודתו? האם יש לו תוכנית עבודה מסודרת? האם הוא מעלה  
 דרישות למועצה בהתאם לליקויים?

נוכל לתעדף לו את  יש לבחון עם מנכ"ל המועצה להעביר את משרת הרכז המוניצפאלי לישוב על מנת ש
 צרכי הישוב ולפקח על הנעשה.    

 

 איכות הסביבה,  עיקרי הדברים:   )מצ"ב פרוטוקול מפורט של ועדת איכות הסביבה(. .4
עדיין מתקיים פינוי המטמנה ברהט. יש לחשוב על תהליכים רחבים יותר ואף  –ישוב  לחוץ פעילויות מ . א

משפטיים כנגד הפסולת, השריפות והריח. נצח ביקשה שהדיונים יעלו לרמת מועצה ולראות מה הם 
ם ולא רק לגבעות בר. כ"כ לבדוק התקשרות עם אירגונים להוביל כי מדובר במפגעים איזוריי יכולים

 סייע בנושא. ירוקים שיכולים ל
 פינות צל לאורך "סובב גבעות בר" 4הוצגו פעילויות שונות, לרבות הקמת  – הישוב פעילויות בתוך   .ב

הועלה רעיון של מיחזור בישוב ע"י חנות יד  התקנת מתקנים לשקיות לצורך איסוף גללי כלבים. כמו כן ו
  עדי) ון יחד עם מנהלת החינוךעדת איכות הסביבה תבחן את הרעיוגיל הזהב. ו  שניה שתנוהל ע"י הנוער

 ויראו איך מוצאים את הרעיון לפועל.  לב(
 

   –ועדת ביקורת  .5
חוסר  כנגד הוועד על ובו האשמות רבות   מכתב התפטרותו יו"ר ועדת ביקורת, פרסם פיני ברזילאי, 7/10ב 

הועברו  אשר כל החומרים בו פירוט של ו. הוועד הוציא מכתב הבהרה  ה, הסתרת מסמכים ועודשיתוף הפעול
 שאלות שנשאלו.  בהן ניתנו תשובות ל ,נציגי הועדהלוועדת ביקורת וכן נערכו מספר פגישות עם 

 התגובות של התושבים היו סוערות וגועשות.  
שוב על כל הנושאים, וכל   עם מזכירת הישוב. הם עברו , רועי, ( ישב נציג ועדת ביקורת11/10ביום ראשון )

 מסמך שלא נמסר להם לפני(לא נימצא  – החומרים הועברו שוב לועדת ביקורת )מבדיקה שלהם  
מזכירת הישוב  שני( והועד )נצח, אושר,  ו נציגיפיני, הגיע של  ביוזמתו, המבורכת והמוערכתביום שני, 

 לפגישה עם ועדת ביקורת )נפתלי, רועי ופיני(.  
. כ"כ הבטיח, מיוזמתו הוא, לפרסם מכתב תורביקאת ה בפני הוועד על הדרך בה העביר פיני בישיבה התנצל 

מענה מהוועד לאורך כל הדרך  התנצלות רשמי לכל תושבי הישוב. חברי וועדת ביקורת הסכימו כי הם קיבלו 
  מסתירים ממנו כשבפועל כלל לא התבצעו התהליכים שהוא ציפה שיתבצעו ב שיש עוד מסמכים ש)פיני חש

כי ישנם תהליכים שלא שניתנה ע"י הוועדה והודה  עם הביקורתוהסכים הוועד קיבל  (.וכאן מקור הטעות
 – סוכם כי  פועלים בצורה טובה במזכירות ויש לתקן אותם. 

 בוצע  –  על שיתוף פעולה להמשך הדרך ה משותפת לישוב,יוציאו הודע ,בשיתוף עם הוועדועדת ביקורת  . א
 )טרם התקבל(כנדרש על פעולות המזכירות והנהלים אותם בדקו.  ,תוציא דוח מסודרעדת ביקורת וו .ב

 – לקחים מיידים שעלו 
 שונים. קבלנים ונותני שירותים/יות עם ספקיםונוהל התקשר להכין יש  . א
על   ; הנוהל צריך להיותמול הוועד , שיכלול בין היתר עבודהועדת ביקורתשל עבודה  נוהל  להכין יש  .ב

 בסיס הנחיות הרשם וצו המועצות המקומיות.  
 

בשלב  )נפתלי משך את התפטרותו. אחרים מאחר ופיני בחר בכל זאת להתפטר בשל עיניינים אישיים .6
 ועדת קלפי תצא לבחירות חדשות לועדת ביקורת.(,זה
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