
 
 

 

 465פרוטוקול 

 (1.11.16) א' מרחשווןמיום 

 

משתתפים: משה ליבר, אלישע תשבי, יששכר מקונן, יקי סעדה, עמי ארז, מישאל חיות, איתי 

 שהם

 הודיע -הודיע, דוד להמן -נעדרים: אלי גלם

 מנהלת לשכה -מבקרת, אלה שרעבי -גזבר, לאה מימון -נוכחים: דורון לוז

 

 סדר יום: 

 464רוטוקול אישור פ -סעיף א' .א

 אישור פרוטוקול ועדת ביקורת. -דוח בקורת משרד הפנים .ב

 ממונה חיצוני למועצה הדתית. .ג

 .תברים .ד

 שונות. .ה

 

 המליאה מברכת את החבר יששכר מקונן על שמחת בר ובת המצווה שחגג לילדיו.

 

 464אישור פרוטוקול  -סעיף א'

 .464סוקר בפני חברי המליאה את פרוטוקול  :דורון

 .464ליאה מאשרת את פרוטוקול המ -החלטה

 

 אישור פרוטוקול ועדת ביקורת -דוח ביקורת משרד הפנים -סעיף ב'

דורון: כבכל שנה מתקיימת בקורת רו"ח חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים. עורך סקירה של 

 ממצאי הביקורת. 

 יקי: האם ניתן להעיר על ממצאי הביקורת? 

 מול רו"ח ומעירים את הערותינו.דורון: לאורך כל הבדיקה אנו מתנהלים 

 ישנן שלוש הערות מרכזיות:

תברים: יש להתחיל בפרוייקט רק מרגע אישור התב"ר ממשרד הפנים. קרו לנו מצבים בעבר בו 

התחלנו בביצוע פרוייקט לאחר אישור המליאה עקב לוחות זמנים צפופים. דבר זה אינו תקין 

לתשומת לבנו. יש לציין כי אנו פועלים כך כבר מבחינת משרד הפנים ואנו לוקחים את ההערה 

 זמן מה.



 
 

 

מינוי מזכיר: משרד הפנים טוען כי יש להפריד את תפקיד הגזבר מהמזכיר עקב ניגוד אינטרסים. 

 שני התפקידים הם סטטוטוריים. כיום, אין למועצה מזכיר ועניין זה ידוע במשרד הפנים.

. על מנת להשוות את 2015קידו בחודש פברואר שכר גזבר: דורון לוז, גזבר המועצה נכנס לתפ

חריגים. למרות פניות המועצה הרבות ועדת  לוועדתשכרו לזה שהיה לו ביקשה המועצה להגיע 

החריגים התכנסה רק לאחר שנה. במשך תקופה זו שולם לגזבר מקדמות ולאחר מכן שולמה 

 מיום כניסתו לתפקיד. לו משכורת עד להתכנסות ועדת החריגים ואישור השכר רטרואקטיבית

 יקי: האם הנושא סודר?

 דורון: כל ההתחשבנות הכספית סודרה.

 

 הערה נוספת:

, רק ועדת לוועדיםדורון: זוהי בעיה שאנו לא מצליחים להתגבר עליה. למרות פניותינו הרבות 

 הביקורת של ניר גלים הגישה את דוח הביקורת.

הם  פנו אלי אנשים, אשר התבקשו להיות חברים בוועדת ביקורת במושב.  ,בעניין הזהפ:  משה.

מדובר על  אינם מבינים מה עליהם לעשות, כדאי להדריכם ולהסביר להם את המוטל עליהם. 

 .אנשים רציניים

 ל: החלטנו לשכור רו"ח שילווה את ועדות הביקורת של הועדים המקומיים. משה.

 יששכר: מברר על תכנון כיכר בניר גלים. 

 הוגשה בקשה לתקצוב הכניסה, בינתיים ללא אישור דורון:

אישור פרוטוקול ועדת  -דוח ביקורת משרד הפניםיאה מאשרת את המל -החלטה

 ביקורת.

 

 ממונה חיצוני למועצה הדתית -סעיף ג'

שנה שהמועצה הדתית מתפקדת בהתנדבות והתנהלותה הייתה ידועה  20ל: קרוב ל משה.

 דת. לשרותייבמשרד 

לדב רייכמן והתקשרו ₪(  25,000לאחרונה, התעוררה שאלה בנושא התקציב )על סכום של 

המכהן כיו"ר המועצה הדתית כבר הרבה שנים בהתנדבות. הוא הפנה אותם למועצה לקבלת 

תשובות. דבר זה גרם להם לחשוב כי ישנם אי סדרים בהתנהלות המועצה הדתית ואף חשש 

 שהיא אינה מתפקדת כגוף עצמאי.

י מטעמם. קושי דת, עודד פלוס, פנה למועצה לאישור ממונה חיצונ לשירותימנכ"ל המשרד 

מיום הבחירות ולכן המליאה נוסף, בחוסר מודעות לא הוקמה מליאת מועצה דתית תוך שנה 

 אינה חוקית.

אני התנגדתי למינוי ממונה וטענתי שנכון לעשות את השינויים בהסכמה למשל למנות ממונה 

ה לא נערכה פגישה נוספת בינינו לבין המנכ"ל, ב עד לבחירת מועצה דתית חדשה מהאזור

 להסכמות הגענו



 
 

 

משרד הדתות הוציא סיכום כי הוא מבקש למנות ממונה מטעמו על מנת שיבדוק גם את 

 הוצאות העבר.

  בינתיים עצרו לנו גם את התקציב שמיועד לנו.

 יקי: האם הם רשאים למנות לנו ממונה?

זאת ל: כן, אך התברר שהועדה למינוי ממונה עדיין לא התכנסה כפי שניסו להציג  משה.

 בפנינו. פנינו למס' גורמים בכירים שיעזרו לנו אך ללא הצלחה.

 מהתקציב של המועצה הדתית האם אין לנו זכות השפעה? 60%-פ: המועצה משקיעה כ משה.

 .אין השפעה ל: משה.

הצלחנו להיחשף לממונה שהם מבקשים למנות, נראה שהוא אדם טוב שילך עם אווירת 

ו כן, ניתן למנות מליאה בהמשך שתהווה קושי להחלטות המועצה בשיתוף פעולה מלא. כמ

 שאינן מקובלות.

 איתי: מדוע לא ביקשנו את שלמה תנעמי כממונה חיצוני?

 משה.ל: זו ההנחיה הברורה שקיבלנו ואנו מאמינים כי יהיה טוב.

 עמי: לכמה זמן הממונה מגיע?

 באישור משרד הדתות. עד שהמועצה האזורית תמנה מליאת מועצה דתית, משה.ל:

 יקי: אולי כדאי להשאיר את תפקיד היו"ר לתושב נאמן מהישובים שלנו?

 משה.ל: ייתכן, אבל כרגע אנו הולכים עם החלטת המשרד לשרותי דת ונבחן זאת לאורך זמן.

עמי: האם הממונה החדש יגיע רק כדי לחתום על מסמכים ויקבל משכורת מבלי לפעול 

 בשטח?

 בודה והוא יבצע אותה.יש לו ע משה.ל:

 עמי: אדם שחי בתוך עמו אכפת לו יותר. 

משה.ל: המועצה הדתית היא גוף סטטוטורי ואנו מחויבים לשלם לכל יו"ר או ממונה אם הוא 

 מתוך הישובים או מחוצה. אנו מאמינים שנעבוד בשיתוף פעולה פורה.

אין גזבר המועצה יכול לכהן דורון: בתחילת דרכי בתפקיד, קבלנו המלצה מיועמ"ש המועצה כי 

גם כגזבר המועצה הדתית מטעמי ניגוד אינטרסים, להבדיל מתקופתו של קודמי בתפקיד 

דת הן גבוהות ואין לי יכולת לטפל  לשירותיכיום, הדרישות של המשרד  .גרינוולדאלחנן 

 .בבקשותיהם

 יקי: ברגע שיש מליאה אז אין בו צורך?

לעצור את החלטות הממונה אך גם לאשר את המלצתנו ל: המליאה זה הכלי שיכול  משה.

 למינוי חברי מליאה יש הליך שטוען אישור.

 רותי דת ביקש להכניס שני חברים מטעמם.יאלישע: אני זוכר כי בעבר המשרד לש



 
 

 

 ל: אנו מודעים לקשר שבין הממונה למשרד ונוטים להאמין כי הגענו לשיווי משקל טוב. משה.

 משרה?יקי: האם יש לו היקף 

 בשנה.₪  120,000 -. העלות מוערכת כ50%דורון: 

 עמי: האם יש לו הגדרת תפקיד?

 , יש לו הגדרת תפקיד ברורה.בוודאידורון: 

ל: המשכורת זו עובדה מוגמרת. החשש היה שיגיע ממונה שינהל את התקציב כראות  משה.

 עיניו ללא התחשבות ברצונותינו.

 עמי: מה הייתה הבעיה בתקציב?

 ן: מדובר על טעות ברישומי ספרי הנה"ח.דורו

פ: תקציב המועצה הדתית הולך ברובו לדברים ראויים בתחום הדת ולעיתים יתכנו  משה.

מצבים כי הוא משרת עוד תחומים מעבר לדת כמו ניקיון הישוב וניקיון בית הכנסת. אולי כדאי 

 לצבוע את התקציב מראש?

 בית גמליאל.דורון: נחשפתי לדוגמא הזו והיא תקינה ב

 איתי: האם אנו בטוחים שאנו רוצים את הממונה?

רה להמשיך את שירותי הדת בסופו של דבר הסכמתי למינוי של משרד הדתות במט ל: משה.

 .באזור

 יקי: מי מקבל את ההחלטות?

 ל: הממונה מחליט ויש שני מורשי חתימה.)הצענו את מירי שקד מניר גלים( משה.

 בר במליאת המועצה הדתית?איתי: האם ניתן להיות ח

 דורון: חבר מליאת המועצה לא יכול לכהן גם כחבר מליאת המועצה הדתית.

 מינוי ממונה חיצוני למועצה הדתית.המליאה מאשרת את  -החלטה

 

 תברים -סעיף ד'

  אושר- לסגור – 628תב"ר 

  אושר-לסגור- 545תב"ר 

  המועצהמקרנות ₪ אלף  300הקמת בית ספר חדש ב -704הגדלת תב"ר 

 עמי: האם מדובר על היערכות לשנה"ל הבאה? הרי חייבים עוד כיתות.

מהנדסת המועצה מקדמת את אישור התב"ע למבני הקבע של בית ספר נועם בנוה משה.ל: 

 הרצוג. בשנה הבאה תהיה תוספת מבנים יבילים לבית הספר, עד לבניית מבנה הקבע.



 
 

 

 יש בעיה עם הקרקע ומחר יש לנו פגישה עם המתכננת המחוזית, ברמלה על נושא זה.

 עמי: למיטב ידיעתי, לאחר שיחות שערכתי עם הורים מביה"ס החדש יש שביעות רצון.

   אושר- מקרנות המועצה₪ אלף  100נ"י  בשיפוץ וציוד ג -702הגדלה תב"ר 

  מקרנות ₪ אלף  100שיפוץ ותוספת חדרים במבנה המועצה ב -708הגדלת תב"ר

 המועצה

  אושר- מהטוטו₪ אלף  300שביל אופניים נופי ב 691הגדלת  תב"ר 

  המשפטית עם  ההתדיינותבניית מממים בבית הספר, בימים אילו הסתיימה  -649תב"ר

 נוספים,₪ אלף  205רה הסכמנו לשלם הקבלן ובהסכם הפש

  257,227עבודות פיתוח בקבוצת יבנה  -644להעביר מתב"ר ₪ 

  אושר-₪  288,407.5ומק.ע.פ 

  662לת.ב.ר ₪ אלף  400קירוי מגרש ספורט בבן זכאי, להחזיר  -674תב"ר  

 אושר– לק.ע.פ₪  176,740להחזיר      

  אושר- לק.ע.פ₪ אלף  650עביר שדרוג רח' התאנה א.ת ניר גלים. לה – 683תב"ר 

 התברים.המליאה מאשרת את  -החלטה

 

 שונות -סעיף ה'

 מתנדבים במתמיד וכדאי לשחזר את השבת  100במועצה קיימים מעל  -איתי: שבת מתמיד
המשותפת שיצאו אליה בעבר. זה חשוב לגיבוש ונתפס כאות הערכה. ככה נמשיך לחזק 

 את רוח ההתנדבות.

 ם לדעתו של איתי.יששכר ועמי מצטרפי

 ₪. 100,000 -מדוע חייבים שבת? העלות מאוד גבוהה ויכולה להגיע גם ליקי: 

 ל: שנה שעברה ערכנו אירוע מכובד עם סעודה למתנדבים ולנשים שלהם. משה.

 דורון: מדובר על תקציב גדול.

 

  :ר עם שינגטון לקחה על עצמה לתרום בגדים לפליטים שהיגרו ליוון. אנו בקשובעת וגיקי

 בהיקף ארצי. פרויקטמשרדים רבים כמו החוץ, הכנסייה ביוון ועוד.. מדובר על 

 

 

 אני מאשר,     

    

 משה ליבר    

 ראש המועצה   

 רשמה: אלה שרעבי.



 
 

 

 


