
 
 

 
 

 תשע"ט אדר א'

 2019    פברואר 

 

דו"ח בנושא , 201902.14.( מתאריך 194/) 5מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 
 היבטים כספיים(-)הסעות תלמידים למוסדות חינוך 7201 לשנת פנים ביקורת

 

 פרוטוקול

 

 

בבנין המועצה  19:00, בשעה 14.02.19תשע"ט,  ט' באדר א'הישיבה התקיימה ביום חמישי 
 בחדר הישיבות.

אפרים מעודה, אביעד סיני, אורי פרץ, יעקב צדקה, , אייל כגן, : הגר פרי יגורמשתתפים
 צבי, נחמיה מנצור, מור עמר כהן, יוני חכימי.-אמתי, טל דנטס, דוד כמוס, חיה בןאבי 

 אלדד בר כוכבא ,: יואב קעטבינעדרים

ר'  -יועמ"ש המועצה, אילנה זגול  -, ג'ובראן ג'ובראן גזבר המועצה -: רו"ח רן גלר נוכחים
 .מנהלת תחום הסעות במועצה -מבקר המועצה, טובה יוסף  -, אלי יוספין מחלקת חינוך

 המועצה.הישיבה מוקלטת, מתומללת, מצולמת ומשודרת בשידור חי בדף הפייסבוק של 

 

 :על סדר היום

 2017לשנת  מבקר הפנים של המועצהדו"ח 

 :דיון

 .דו"ח הביקורתמודה למבקר המועצה על עבודתו על הכנת  :הגר פרי יגור

 דברי פתיחה כמפורט בתמליל.  

 ומשיב לשאלות,  )הסעות( 2017דו"ח ביקורת הפנים לשנת מציג עקרי  :אלי יוספין
 .הישיבה בתמליל כמפורט  

, המלצות ראש המועצה 2018ועדת הביקורת מאוקטובר מפרטת המלצות  :פרי יגור הגר
החל כבר  במקביל לוועדת הביקורתואת טבלת ריכוז ההמלצות.  לשעבר

ווח לדאמור  צוות תיקון ליקויים  .מוהליך תיקון וחלק מההמלצות יוש
פרסמה על יישום ההמלצות. המועצה  , דיווח רבעונילוועדת הביקורת



 
 

 
 

ועדת המלצות המבקר, ז חדש ויש זכיין חדש. ממליצה לאמץ את כל מכר
לשעבר וכן להקים צוות מעקב שידווח מעת לעת, הביקורת וראש המועצה 

 אורי פרץ, אייל כגן ומבקר המועצה . -חבריו

, כמו כן כסף רב 2019בתקציב המועצה לשנת  בכוח האדם הנוסף לא תוקצ :יוני חכימי
 .קבלת שירותזולג מהמועצה מבלי   

 שטרם יושמו.יישום ההמלצות המשך השנה ניערך ל :הגר פרי יגור

כך ב 4.5%המכרז החדש צמצם דרסטית את זליגת הכסף. ראשית חסכנו   :רן גלר
 שהמועצה פרסמה המכרז, שנית הגברנו הפיקוח.  

 .הרווחהמערך ההסעות אגף במכרז החדש שילבנו גם את  :טובה יוסף

 על אי שילוב ההמלצות כבר היום.מוחה  :יוני חכימי

 מתי נערכה הביקורת, האם השתתפות המדינה הופחתה? :מור כהן עמר

 והוגשה לראש המועצה ולועדת הביקורת  2017בשנת הביקורת נערכה  :הגר פרי יגור
 .2018בשנת   

לחינוך מיוחד מאחר  60%ועד  50%-ל 80% -המדינה הוקטנה מ השתתפות :אלי יוספין
 7 -ל 6-אקונומי מהסוציו עלה במדד והיישוב 

 

 

  הצבעה

 פה אחד   –בעד 

 חלטה ה

מופיעות בו, לרבות מליאת המועצה מאמצת את מסקנות דו"ח הביקורת וההמלצות ה .1
 רת וראש המועצה לשעבר.המלצות ועדת הביקו

 מליאת המועצה מחליטה בזה על הקמת צוות לתיקון ליקויים. .2
 )אורי פרץ, אייל כגן, אלי יוספין(.צוות מעקב ליישום ההמלצות  יוקם .3

 

 הישיבה ננעלה - 19:20

           

 

                                                                                 _____________________ 

                                                                        הגר פרי יגור      

 ראש המועצה      


