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 2015בפברואר  9מיום   22פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 

, איציק בראון, ערן לאופר, אבנר משה, קובי לאור, יעל חן נחמן, ירון חדוות, שושי כחלון : אפי דרעי, מיטל יצחקי טולדנונוכחים

 ., ששון דודכידור, אבישי ברעם, ליהי איינס

 : ברק אשרם.חסר

 עו"ד אטיאס, עו"ד טסמה, דני לוין.: נוספים

 

 

 סדר היום: 

 ילון במכרז ביטוחי העירייה.אישור ביצוע ניהול מו"מ עם חברות הביטוח בעקבות פסילת הצעת חב' אי .1

 : אישור ביצוע ניהול מו"מ עם חברות הביטוח.הצעת החלטה

 למבקרת בהתאם לנהלי משרד הפנים באשר לדירוג בכירים. 5%אישור תוספת העלאת שכר  .2

 למבקרת העירייה. 5%: מליאת העירייה מאשרת תוספת העלאת שכר הצעת החלטה

 בנושא: הקמת וועדה לטיוב איכות השירות לתושביםהצעה לסדר של סיעת "יש יום חדש"  .3

 : מליאת העירייה מאשרת הקמת וועדה לטיוב איכות השירות לתושבים.הצעת החלטה

 .שמן המניין יובא לדיון בישיבה הבאההערות אלו לכן  16:45בשעה רק  ההערות לפרוטוקול הגיע םע מיילאפי מסביר כי 

 

 ביטוח בעקבות פסילת הצעת חב' איילון במכרז ביטוחי העירייה.אישור ביצוע ניהול מו"מ עם חברות ה

לא  זה חודש נוסף. ניהול משא ומתן זה לאלעירייה הסכימה להאריך את ביטוחי העירייה בהביטוח נתנה הראל מסביר כי חברת  אפי

 .שא ומתןניהול מואף ועדת המכרזים המליצה על  כובל. זה מצב שנכפה עלינו בשל המצב בשוק הביטוחמשהו 

 מעירה על סמך תקדים של מכרז בעיריית ראשל"צ. שושי

 .ניתנה בכתב? ההנחיהשמליאת המועצה תדון בנושא פעם נוספת ושואל אם מבין שמשרד הפנים בקש  אבישי

 בחינת חברי המועצה להשאיר את התושביםללא ביטוח, זה לא אחראי מ יישארלא סביר בעיניו שהיישוב  ניתנה בע"פ.  ההנחיה אפי

 ללא ביטוח.

 

 ., שינוהל בהשתתפות חברי ועדת המכרזיםביצוע ניהול מו"מ עם חברות הביטוח: מאשרים החלטה

 מאשרים פה אחד.

 

 למבקרת בהתאם לנהלי משרד הפנים באשר לדירוג בכירים. 5%אישור תוספת העלאת שכר 

 75%המבקר הקודם עבד משכר בכירים.  80%מסביר שהמבקרת התקבלה לפני שנתיים  להיקף של חצי משרה ובדרגה של  אפי

 משכר בכירים. 85%משרה ובדרגה של 

כל שנתיים ומקסימום  5%שרה ומהדרגה שנגזרת משכר בכירים שניתן להעלותה שהשכר של הבכירים נבנה מהיקף המ מסביר דני

10% . 

להוריד מסדר היום ולהעלות מציעה  . 2015אלא צריך לידון יחד עם אישור תקציב  אישי, שמבחינתה הנושא אינו מסבירה שושי

 .2015 תקציבהנושא מחדש יחד עם הדיונים על 

 להוריד הנושא מסדר היום.פה אחד : מאשרים החלטה



 

 השירות לתושביםהצעה לסדר של סיעת "יש יום חדש" בנושא: הקמת וועדה לטיוב איכות 

כיום הם נושאי האחריות של הועדה המוצעת  לתושב תהליך שמובילה יעל.בטיוב השירות עוסקת  מסביר שכבר שנה שהעירייה אפי

במאזן היו"רים של ועדות החובה מי יהיה היו"ר? כמו כן קיימת השאלה . , שסמכויותיו לא נלקחו ממנובתחום אחריותו של ערן

 .המגיע לה ע"פ גודלה מהייצוגשני יו"רים פחות  והרשות, לסיעת כ"י יש

על מעשייה של יודעים של המציעים באשר לפעילותה של יעל, אך האמת היא שהמציעים אינם  ראש העיר מטיל ספק ביושרה  שושי

אה עה לא בההצאת טענותיהם על רמת השירות הניתנת ע"י עובדי העירייה. דרך שיחות עם תושבים  יעל. כל חברי המועצה חווים

 אלא לטייב.לשנות 

יעמוד בראש הועדה. הוא קשה להגיד שמצב השירות הוא טוב. חושבת שראוי שבמסגרת המעשים המבורכים שערן עושה,  מיטל

שמועברים לעירייה במטרה מפגעים  ונים שמבקרים את פעולות העירייה. ישנם לא מעטחושבת שלטובת התושבים יש להקים מנגנ

 מטופלים.  לתושבי כפר יונה.לשפר והם לא 

כיום התאמה של כל המנגנונים . עבדנו עד עכשיו מצויין. יש על ידה מסבירה כי כאשר יש פניות ממיטל הן מקבלות מענה מיידי יעל

 ועדות תו"ב )תכנון וביצוע(. באמצעות

 מעיר כי לדעתו הקמת ועדה זו אינה במקומה. אפי

 עולה כסף.מסביר שיש כאן הצעה טובה שלא  אבישי

 מוסיפה כי זו ועדה שכבר מתקיימת. יעל

 מבקשת לשתף את חברי המועצה. שושי

 

 : מליאת העירייה מאשרת הקמת וועדה לטיוב איכות השירות לתושבים.הצעת החלטה

 

 טולדנו.-כחלון, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק בראון, ערן לאופר, מיטל יצחקי-שושי כידורבעד: 

 יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, אבנר משה, ליהי איינס.אפי דרעי, נגד: 

 

 !לא התקבלה הצעה

 

 

 

 

 אפרים )אפי( דרעי                                                                                    דני לוין           

 ראש העיר                                                                                      מנכ"ל העירייה               


