
 
 

 
 

 מועצה אזורית חוף אשקלון
 לשכת ראש המועצה

מיכאל *  -מרדכי * כוכב-אר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * ידב
 יפה –ישראל * נתיב העשרה * תלמי  -כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר * כפר סילבר

 אשקלון•  78100מיקוד •  90000ת.ד. 
   08-6727304פקס: •  08-6775500טלפון: 

                                                                                                                                              בס"ד
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                                                                                                                                                          06 מאי 2019
   29/4/2019, מיום 6/19פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  

 :2018ביקורת לשנת דיון בדוח 

 על סדר היום:
 .יששכר-דיון בדרישת חוב של הקבלן נתן דרורי עבור בניית מגרש דשא סינטטי בישיבת בני .1

 

 .2018לשנת  דיון בדוח הביקורת .2
 

 :מליאהחברי 
 : דורון בן שלומי, מנכ"ל המועצהמוזמנים    איתמר רביבו, ראש המועצה .א
 אלעד פרץ, גזבר המועצה         אורן מוהר, גיאה  .ב
 נחמה נצר, יועמ"ש המועצה         עופר חדד, ברכיה .ג
 אלירז כהן, מבקר המועצה          משען ,אלדד כהן .ד
          צביקה בר, כוכב מיכאל .ה
       רצון בן שלום, חלץ .ו
 זיקים ,טל מור .ז
 אלמוג נחשון, הודיה .ח
 יגאל וזאנה, תלמי יפה .ט
 איתי לוי, נתיב העשרה .י

 נסקי, ניר ישראל יניר סוס .יא
 בת הדרשוש מרק,  .יב

 
 

 דיון בדרישת החוב של הקבלן נתן דרורי. והוא: לסדר היוםסעיף  הוספתהנהלת המועצה מאשרת  .1
 בראשית הדיון ביקש ראש המועצה שלא להשתתף בדיון בשל הכרות אישית עם הקבלן.

 
יששכר. העבודות נשוא רקע: המועצה קבלה מכתב לדרישת תשלום עבור ביצוע עבודות בישיבת בני 

 מ"ר. 1,000-בישיבת בני יששכר וכללו הנחת דשא סינטטי בגודל של כ 2014הבקשה בוצעו בשנת 
במהלך הדיון עלתה טענה כי במרוצת השנים שולמו לקבלן הכספים עבור ביצוע העבודה המודברת 

 ולכן יש לבדוק לעומק אישור התשלום.
 

רצון בן  –: מליאת המועצה ממליצה להסמיך את מבקר המועצה ביחד עם שלושה נציגים החלטה
 שלום, צביקה בר ואלמוג נחשון לבדיקת הנושא והגשת המלצות. 

 חברי מליאה בעד. אין נמנעים ואין מתנגדים. 11הצבעה: 
 

 דיון בדוח ביקורת: .2
  .מבקר המועצה הציג את עיקרי דוח הביקורת

 סטטוס עדכני. יועבר כחצי שנה נמצאו בתב"רים, יתבצע מעקב ובעוד באשר לליקויים ש
 מצ"ב המצגת שהוצגה.
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