
 

  25/6/18הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה בתאריך  רוטוקול סיכום פ :נדון ה

 וקובי שיר מוסקוביץ .  דודו דהן )מבקר המועצה ( גיל קני -השתתפו :

 -סיכום :

 למליאת המועצה ולראשות המועצה    2018בחירות  .1

הגדרת תפקיד חברי גיל קני פנה מספר פעמים ליועץ המשפטי של המועצה , קובי קורין לקבלת  .א

 טרם התקבלה התייחסות . –וועדת ביקורת 

התקבלו דיווחים על כך שראש המועצה , רון שני , מקיים פגישות במשרדי המועצה עם המתמודדת  .ב

 2/2013על הראשות ענבר בזק . זה נראה , לכאורה בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה )חוזר 

 . ) 

 

ב לעו"ד קובי קורין להבהרת הנושא וחוקיותו כמו גם סרטון המופץ קובי שיר מוסקוביץ יפנה בכת

על ידי המועמדת ענבר בזק בו היא מציינת כי ראש המועצה ביקש ממנה לטפל בנושא של תעריף 

 מס הכנסה ליישובים אבטליון , הררית , יודפת , דמיידה , מורשת .

    

  2016דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת  .2

 

 את הדו"ח ואת מסקנותיו .  חברי הוועדה קראו

תשלום פרישה למנכ"לית המועצה היוצאת ) אתי  -בדו"ח ( : 24אחד מהנושאים הבולטים בדו"ח )עמוד 

לוי ( לא אושר במליאת המועצה ולא קיבל את אישור משרד הפנים . הוא שולם כ"חלף הודעה מוקדמת 

 . (  ₪אלף  90משכורת )כ  3" בסך של 

 -סיכום :

 . להפיץ את 2. להתייחס לדו"ח מבקר משרד הפנים 1 -הח"מ יפנה לדר' חיה בנדק , מנכ"לית המועצה :          

 עוד בקדנציה הנוכחית של המליאה .. לקיים דיון במליאה על הנושא 3הדו"ח לחברי המליאה           

 

 רכב ליסינג לעומת רכישת רכב  .3

שתתפות וועדת הכספים , מבקר המועצה ומנהל אגף הכספים חברי הוועדה עודכנו כי התקיים דיון בה

 שאול אשואל בסוגית הרכבים במועצה .

הרכבים הקיימים היום במועצה הם ברכישה ולא בליסינג ) פרט לרכבו של שאול אשואל ( . סוכם כי 

 תהיה פניה ליועץ כלכלי חיצוני לבדיקת כדאיות רכישה לעומת ליסינג .

נייני ביקורת , שוחח הח"מ עם יו"ר ועדת הכספים של המועצה ווידא כי אכן לאחר פגישת הוועדה לע

 תהליך הבדיקה יצא אל הפועל . 

 

 , יו"ר הוועדה לענייני ביקורת   קובי שיר מוסקוביץ -: רושם הדברים

 


