
 

 2202/3פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 

 2022בנובמבר  6ראשון יב' חשוון תשפ"ג ביום  ה בחדר ישיבות מועצהשהתקיימ

 נוכחים:

 יו"ר וועדה  -ישראל נדר 

 חבר וועדה  -אברהם וינטרוב

 משתתפים:

 ה מבקרת המועצ - גב' דליה קליימן 

נושא להעלות לדיון ועדת    מחברי הוועדה  אם יש למישהו  2023לקראת  שאני מציעה    -דליה קליימן

 . 2023בה הבאה נסגור את התכנית לשנת יביש ,ןביקורת זה הזמ 

 בטיחות גני ילדים ומוסדות חינוך:

בעלות שיש לה  כל    פרטיות,  בעלויות להמועצה לא מפעילה את גנ"י ביישוב אלא מקצה את המבנים  

להראות   צריכה  וסמל  בטיחותרישיון  שבבעלותה.  אישורי  המבנה  ערכתי    על  לכך  בדיקה  בנוסף 

לביצוע הדברה במוסדות חינוך וצריך להקפיד  יש כללים    נושא הדברה, יש כללי הדברה,במקדימה  

, כשאין ילדים  חופשה  על ביצוע הדבר כשהילדים לא נמצאים בשטח המוסד החינוכי, אלא בזמן

ות באופן גורף אלא רק לפי צורך נקודתי ע"י גורם  ברדת מקום, ההנחיה היא לא לעשות הבבקר

מה    יש לבצע הפרדה בין אחריות המועצה לבין אחריות הבעלויות,    ך, וזה אחריות המועצה.ממוס

, אך כשמדברים על הדברה   הפרטיות לבצע הדברהעלויות  אחריות הבשבתוך המבנים השוטפים ב 

נעשית    באחריות המועצה וכמובן   ההדברה ן ומזיקים הנמצאים מחוץ לבניי,  םמכרסמי  , של עשבייה

שמתמודדות    בדקו עם ערים    המדיניות היא כמה שפחות הדברות. בנושא חזירי בר  ך בלבד,על פי צור

 וניראה שכרגע אין תירון מיידי לבעיה. עם אותה הבעיה, 

בן דוד קב"ט היישוב  סיור ברוב הגנים יחד עם רפאל  ביצעתי  לראות ולהתרשם בעיניים    על מנת

לאואחר חינוךסמו  בטיחותי  הגניםדות  מצב  יש  ,  אך  תקין,  במצב  כללי  בגנים    באופן  ליקויים, 

פתוח,    השערמסוימים   אש,  היה  אזעקת  את  על  ביטלו  היא  מתנאי  כ  הבעלויותהאחריות  חלק 

לכאורה כל בעלות  בטיחות ולמי אין,  קודם כל לאיזה בעלויות יש אישורי    תההקצאה, אני בודק

צריכה להיות    הגישה צריכה לדאוג להזמין יועץ בטיחות לבדוק את כל כללי הבטיחות בגני הילדים,  

אני    .עדיין אמצעי הבטיחות צריכים להתקיים בכל המוסדות  סמל של משרד החינוך  שגם אם איו  

בביקורת שלו    הוא יותר קפדני  שוקלת להרחיב את הביקורת למעונות, אך לדעתי משרד הכלכלה

 . מול המעונות

אבקש לבצע אכיפה וביקורת מתמדת אחר מפיק האירועים במועצה ועל עמידתו בתנאי  -ישראל נדר

החוזה שנחתם מול המועצה ככתבו וכלשונו ולוודא שהסכומים שמושקעים בפעילויות הם סבירים  

 ומותאמים להיצע בשוק.  

עם  בנוסף, אבקש לקבל פירוט על עלות ימי העיון של העובדים ועל מתנות שהעובדים מקבלים מט

 . המועצה



 

מטעם המועצה זה חלק מתנאי השכר ונזקף משווי  המתנות שעובדי המועצה מקבלים    - דליה קליימן

לגבי   עד עובדים שכל עובד מפריש בכל חודש.ו, בנוסף לכך יש  ולפני החגים  שוברים ויין כגון  העובד  

העובדים עבור  העיון  ימי  המועצה.  -מימון  ע"י  חלק  עובדים  ועד  ע"י  ממומן  העובד    חלק  עלות 

מסובסד ע"י המועצה, התשלום עבור הילדים הוא     50%  –מסובסדת ע"חי המועצה ועלות בן הזוג  

 מלא.  

ולהדגיש-דליה קליימן לציין  מנכ"ל  ש  חשוב  לחברי  לפי הוראות חוזר  בעניין תשלום השתלמויות 

ו מועצה   לחברי  המיועדת  ספציפית  מאוד  השתלמות  יכולה  ,  הועד כשיש  את  המועצה  לממן 

  הכוללים לינה ושבת, המועצה לא יכולה  כללים  ימי עיוןבפות בהשתלמות אך כשמודבר  תההשת

 לממן זאת לחברי המועצה. 

 

 

 
 

 

 
  

 


