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 מן המניין של מליאת המועצה  אדיון מישיבה של פרוטוקול

 ביקורת מבקר המועצה בנושא דיונים משותפים והמלצות ועדת הביקורת דו"ח בנושא 

 בחדר הישיבות  00:10(, בשעה 3102.1.32תשע"ג ) תמוז ז, י"ביום שלישישהתקיימה 

 

  השתתפו:

 ראש המועצה - דוידי פרל

 סגן ראש המועצה, תקוע –משה סוויל 

 מיצד -אלחנן פרומר 

 ראש צורים -משה כץ 

 כפר עציון - אפרים סומך

 נווה דניאל –עמי מקובסקי

 מעלה עמוס –פנחס יופה 

 אלו"ש - עזרא רוזנפלד

 כרמי צור –בועז קולומבוס 

 נוקדים –תמר פינטו 

 אלעזר -דניאלה וקסלר 

 מגדל עוז -יאיר כהנא

 בת עין –יואב בינט 

 

 נעדרו:

 הר גילה –אלי דרור 

 אלו"ש –רותי ליברמן 

 קידר -צביקה ראובן

 

 :נכחו

 מנכ"ל המועצהרועי וולר, 

 גזבר המועצה, ענבר לוין

 שי צפורי, מבקר המועצה

 

 דיון: 

 דו"ח הביקורת בנושא דיונים משותפים.מוצג ומחולק לחברי המליאה,  .א

 .93/4/0399מיום ועדת הביקורת שדנה בדוחות מוצג ומחולק לחברי המליאה, פרוטוקול  .ב
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 שי צפורי, מבקר המועצה:

בעבר, היו דיונים משותפים של מליאת המועצה יחד עם ועדה לתכנון ובניה. יצא פרוטוקול אחיד, 

בעקבות הערת הביקורת, הופרדו הדיונים בדלים בין הניסוחים. דה, ופעמים שהיו הללא כל הפר

 ויוצאים שני פרוטוקולים נפרדים.  

 

 :ביקורתר ועדת בועז קולומבוס, יו"

  .חות ואת המלצות ועדת הביקורת"הממצאים שהופיעו בדו עיקריציג את מ

, כי במקרים שבהם מתקבלות החלטות שלא פה אחד, תירשם התפלגות ועדת הביקורת המליצה

ההצבעות, שמית. הדבר נכון הן לפרוטוקול מליאת המועצה, הן לפרוטוקול הוועדה לתכנון ובניה 

 והן לפרוטוקולים של הוועדות השונות. 

 

 עמי מקובסקי:

מכיוון שהפרוטוקולים מועלים על ידי המועצה, לאתר האינטרנט שלה, ראוי לפרט את שמות חברי 

 המליאה, בהצבעות השונות. 

 

 החלטה:

 המליאה תמשיך ותקפיד על יישום ההוראות וההנחיות בעניין הפרדת דיונים3 23

במקרים שבהם מתקבלות החלטות שלא מאמצת את המלצת ועדת הביקורת, כי, המליאה  13

 ה אחד, תירשם התפלגות ההצבעות, שמית3  פ

 

  

 

 

            

  רועי וולר                   דוידי פרל      

 מנכ"ל המועצה                ראש המועצה    

 


