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יש   שלמה בוזי  אלא  התחום  את  שמנהלים  מחלקה  או  אגף  אין  קטנה  במועצה 
ביטוח מה  אחראית  ושתדע  שתוכשר  שתבין,  מישהי  צריכים  אנחנו   .

לשאול. קיימת אחריות על ביצוע הביטוחים ביישובים )בדגש על נכסים  
אישור   ביטוחים,  ביצעו  גם  שהוועדים  לוודא  רוצים  אנחנו  ציבוריים(. 
כאן   הדקויות,  את  מכירים  כולם  ולא  מבינים  כולם  לא  ביטוח.  עריכת 

ריכה לקיים אישור קיום ביטוח.  נכנסת האחריות שלנו. המועצה צ  
 זה עניין של המועצה.  עידית אריאל 

 יש סעיף ביטוח בתקציבים של הישובים ?  שוקי ליס 
 לא שלמה בוזי 

 כדאי שיופיע.  שוקי ליס 
 עלינו לתת תשומת לב לפוליסה לאור אירועים שהיו בישובים.  שלמה בוזי 

 יועץ הביטוח הוא מחברת הביטוח ?  שוקי ליס 
ברמת המועצה היועץ בקיא. ברמת מנהלי/ות  מועסק בחשבונית.  שלמה בוזי 

המחלקות והיישובים חשוב להיכנס לנושא יותר לעומק כדי להוריד  
 סיכונים. 



 

 
 

מועסקים אצלנו מדריכים בחוגים. המועצה מבטחת את כל הפעילות,   אברהם אזולאי 
קיימת בעיה. ,  אם מפיק הפסטיבל או מדריך החוג עם ביטוח מינימלי  

אברהם דיבר על מדיניות המועצה, חשוב להגדיר אותה לגבי מגוון   שלמה בוזי 
 הספקים. 

התביעות.    ריבויישנה בעיה בשלטון המקומי לאור  אברהם אזולאי   
 יועץ הביטוח בקשר טוב עם המועצה.  שלמה בוזי 

 יועץ הביטוח בהכשרתו גם משפטן.  אברהם אזולאי 
ניתן לבקש מיועץ הביטוח להיפגש עם כל ישוב ? אולי   אורית קורין   

 לחלק גדול מהישובים קיים ביטוח.  אברהם אזולאי 
 כמועצה אנחנו יכולים להכתיב מינימום ביטוח ?  אורית קורן 

 מה זה אחריות המועצה אם מישהו נפל ?  שי צור 
 על כל תשתיות המועצה היא אחראית.  שלמה בוזי 

המועצה זו אחריות שלנו. בשטח  אברהם אזולאי   
קל להוכיח רשלנות. מדיניות המועצה ויועץ ביטוח יכולים לקבוע   שלמה בוזי 

 מינימום הכרחי. 
 יש אפשרות כלכלית לעשות ביטוח צרכני של כל היישובים? שי צור 

 המועצה יכולה להמליץ אבל בסוף כל קיבוץ מקבל החלטה עידית אריאל 
שכח צרכני יכול להיות חכם.  חושבאני  יעקב סאלם   
 עדיף שכל ישוב יתנהל עצמאית. שלמה בוזי 

חשוב לדייק בנושא של ועדת ביקורת. חשוב להביא את ההמלצות   עידית אריאל 
. אפשר  2021לשולחן הזה. הדברים שנאמרו הם סופר חשובים לשנת 

לקחת את הדו"ח הזה ולהתאים אותו עלינו. אני ממליצה לקחת את מה  
וקדימה. חשוב לראות מה    2021שהוצג לנו פה בהסתכלות לקראת שנת 

ת למציאות של היום.  היה קיים פעם ולעשות התאמו  
הבנו כאן שלמועצה יש אחריות בנושא, מאחר וכך לא הוצגה כאן   שוקי ליס 

התכנית של המועצה. הדו"ח קורא למימוש ביישובים כאחריות קיימת.  
אני חושב שהמועצה צריכה להכין תכנית ואפילו להציג אותה למליאה  

מבוטחים וחלק מהדרך  לקראת התקציב. חשוב מאוד שהיישובים יהיו 
לוודא זאת היא באמצעות התקציב. להכניס סעיף ביטוח להכנת  

 התקציב. 
שימו לב שבדרך כלל ביטוח מבנים הוא בחסר, מהניסיון שלי. יש מקום   אורית קורין 

. למועצה לומר ליישוב כשביטוח לא מותאם  
. מי שיש  חשוב לי להזכיר שקיבוצים לא מראים הכל בתקציבי הוועדים זאב שחורי 

לו זהות ועדים לא יצטרך להראות את סעיף הביטוח בתקציב. בנושא  
של ביטוחי עובדים, האם לחברי/ות המליאה יש ביטוח מתוקף  

 תפקידנו? 
 יש, כולם מבוטחים אברהם אזולאי 

 הביטוח שלנו תופס במקרה של תם לב ולא במקרה של רשלנות.  שלמה בוזי 
אני מברך על התחום והתוכן שהצגת. המועצה צריכה להיכנס לתחום   גיורא שהם

הזה ולמצוא דרך לוודא שהביטוחים ביישובים נעשים. היו בתים  
 בשריפה שהייתה בחודש האחרון שניזוקו מהשריפה.  

 אנחנו בטרום אירוע, נא לשים את הנושא על השולחן בכל הנהלה.  שלמה בוזי 
. אני מודה  חשובהה מודה לך על העבודה  חשוב  תודה שלמה נושא איציק חולבסקי 

מה שקשור למועצה,   -לאברהם על הטיפול המצוין בנושא. לסיכום
ההמלצות של    לבדיקת יישוםאברהם יישב עם צוות ביחד עם שלמה 

הדו"ח. לגבי היישובים, אני מבקש משלמה יעשה סקר ביישובים ויבדוק  
 אם יש ביטוחי חסר ומכאן נתקדם.



 

 
 

 אני לא איש הביטוח, מי שיכול לעשות את זה יועץ הביטוח שלמה בוזי 
 התקבל.  איציק חולבסקי 
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בחודשיים בהן שרון לא נמצאת, שרית מילאה את מוקמה לצד עבודתה   איציק חולבסקי 
. זו הדרך היחידה  מצוינתכמנהלת לשכת מנכ"ל. שרית עשתה עבודה 

 לעלות את שכרה של שרית. הוגדר שזו תהיה העלאה אפשרית אחרונה. 
 צריך לכתוב את זה אחרת.  עידית אריאל 

הוא כבד מאוד. בנוסף במכרז הוגדר    לגבי תפקיד מנהלת הלשכה, העומס איציק חולבסקי 
שמנהלת הלשכה תעסוק בקשרי חוץ של המועצה. שרית תמשיך לנהל את  

 לשכת המנכ"ל ותסייע לראש המועצה במידת הצורך. 
 האם זה יגרום לעובדים/ות נוספים לבקש העלאה ?  שוקי ליס 

 לא. איציק חולבסקי 
 החלטה 

משכר   40%כעוזרת לראש המועצה בשכר של הוחלט פה אחד לאשר את העסקתה של שרית 
 מנכ"ל המועצה.

 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  


