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- :סיכום 
 ( .מניעים אישיים )שמוליק ישראלי הודיע בכתב על הפסקת חברותו בוועדה  .1

ב לעיל סדר היום "מצ" )שונות "קובי עדכן את הדיון אשר היה בישיבת המליאה האחרונה בנושא סעיף  .2
 ( .לישיבה 

לטענת ראש המועצה זה כלול . למרות שלא היה רשום בסדר היום , ר המועצה העלה נושא להצבעה "יו
 ( .למרות שאין פירוט לסעיף זה )בסעיף שונות 

קובי דרש כי אישור נושא חלוקת השטחים באזור התעשייה תרדיון יהא מותנה בחוות דעת משפטית על 
 .ההצבעה כמפורט לעיל  חוקיות
 :סיכום

 .בנושג להצבעה על סעיף שלא היה בסדר היום ( ד קורין"עו)נמתין לחוות הדעת של היועץ המשפטי  .א
לסדר )הוועדה לענייני ביקורת תעלה את הנושא לדיון , במידה והיועץ יחליט לאשר את ההצבעה  .ב

 .בישיבת המליאה הקרובה ( היום 
לית "מנכ, ח בפורמט של מצגת ויעביר לראש המועצה "יכין השבוע את הדו קובי – ח שנתי של הוועדה"דו .3

 .  המועצה ומבקר המועצה
 . ח בישיבת המליאה הקרובה "בצרוף בקשה להצגת הדו          

, ח הועברה לעיון והתייחסות של ראש המועצה וכן "טיוטת הדו  - 6112ח מבקר משרד הפנים לשנת "דו .4
 .י משרד הפנים "ח הרשמי טרם הופץ ע"הדו. ביקורת של הוועדה לענייני 

 .ח יהא דיון מסודר "לאחר הפצה של הדו
הוועדה לא שלמה עם העובדה שהיועץ המשפטי של המועצה הינו גם  – היועץ המשפטי של המועצה .5

 .  יש בעובדה זו משום ניגוד עניינים לכאורה. היועץ של תאגידי המועצה 
 .  ופן מקצועי החליטה הוועדה לקבל ייעוץ חיצוני בתשלום מתקציב הוועדהעל מנת לבדוק את הנושא בא

בהתאם . את חוות דעתה בנושא ( המשמשת כיום כשופטת )יבדוק עם יועצת משפטית לשעבר , גיל 
 . לחוות דעת זו נתקדם בתהליך הבדיקה 

לפני ישיבות מליאת  הוחלט שהוועדה תפגש באופן קבוע – תדירות פגישות של הוועדה לענייני ביקורת .6
 . י הצורך "המועצה בנוסף לפגישות נוספות אשר יעלו עפ

מתואמת פגישה . קובי דיווח על השיחות בנושא זה מול אגף החינוך ומבקר המועצה  -:הסעות תלמידים  .7
 .מבקר המועצה ,קצין הבטיחות של התחבורה וכן , עם צדוק מאגף החינוך 

 .יהא מועד סופי גיל יוזמן להיפגש בפגישה כאשר 
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