פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 31.14
מתאריך  11למרץ 7002
נוכחים :מר עמוס עזאני – ראש המועצה
מר אבי אייזנמן – חבר מועצה
מר אבי הררי – חבר מועצה
מר יאיר אפל – חבר מועצה
הגב' אורנה דקל – חברת מועצה
מר יקי אללוף  -חבר מועצה
הגב' קרן כצמן – חברת מועצה
מר דויד וודיס – חבר מועצה
חסר :עו"ד נחמיה יעקב
משתתפים :עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
מר אשר שמע – גזבר המועצה
מר ז'ן זהראנו – מהנדס המועצה
מר משה אופיר – מבקר המועצה
רשם :מר אלי גטר מזכיר המועצה
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.2
.8
.9

בקשה לתיקון הפרוטוקול  -קרן כצמן
שתי שאילתות – קרן כצמן
שתי שאילתות – דויד וודיס
דיון בפרוטוקול ועדת ביקורת
אישור דו"ח מפורט מבוקר לשנת 2005
אישור פרוטוקול מישיבת ועדת חינוך מיום 23.1.02
אישור פרוטוקולי ועדת הנחות לשנת 2006
מינוי ועדה מקצועית על פי נוהל תמיכות החדש
מינוי ועדה לקביעת קריטריונים למתן מלגות לסטודנטים ולמצוינות

סדר היום:
אלי גטר :אני מבקש לתקן "טעות סופר" בפרוטוקול ישיבת המועצה מס'  40/13מיום 6.3.02
ב 2 -נושאים:
א .עמוד  4סעיף  3בעניין תכנית האב בדברי ראש המועצה "אני מקבל את ההצעה אך מבקש להוסיף כי
עקרונות התכנית שגובשו יהיו בסיס רעיוני" .יש להוסיף לדיון בוועדות התכנון השונות.
הצבעה פה אחד.

-2ב .כמו כן בסעיף  11אישור תב"רים סעיף קטן ו' אישור תב"ר  1048עבור תכנון וביצוע שיפוץ בית
הנוער עין יעקב יש להוסיף בדברי ראש המועצה כי "המועצה מטפלת באופן שוטף בתחזוקת
הצופים,מממנת שכר מדריכים ,מבצעת שיפוצים בצופים והשנה משתתפת בתקציב בהוצאות השוטפות
ומעניקה מדי שנה סכום כסף למחנה קיץ".
הצבעה פה אחד
 .1בקשה לתיקון הפרוטוקול ישיבת המועצה מס'  30/14מיום  – 7.4.02קרן כצמן
עמוד  11פסקה ו' אישור תב"ר  1048לשיפוץ בית הנוער עין יעקב
קרן כצמן :לאחר המשפט "צריך לטפל במבנה הצופים מבנה השירותים לא ראוי"...
יש להוסיף" :מבנה שירותים נוסף .יש בידי את מכתבו של מר שלומי שר מיום  15.12.06אל
ראש המועצה בו הוא מציין שיש גם להחליף את גגות האסבסט הקיימים בשני מחסנים במתחם.
אני דורשת השקעה בשיפוץ ושיפור מתחם הצופים באותו יחס לפי מספר חניכים שבתב"ר זה
לשיפוץ המתחם של תנועת בני עקיבא.
הצעת החלטה :לישיבת המועצה הקרובה יוכן תב"ר העונה על כל הצרכים של הצופים על פי
בקשת הנהגת השבט (מופיע בפרוטוקול שיוכן תב"ר רק לשיפוץ מבנה השירותים).
עמוס עזאני :אני מבקש לציין כי מעבר לתחזוקה שוטפת וסיוע במחנה קיץ אנו מבקשים לסייע
בהוצאות השנתיות ,והחלפת גגות האסבסט במחסנים שהוחלפו זה מכבר.
אבי הררי :הצעת ההחלטה כפי שהוצעה ע"י קרן לא מקובלת .אני מציע כי הצעת החלטה תהיה
תבוצע בדיקה מול הצופים ולאחר מכן יוגש התב"ר לאישור המועצה.
הצעת החלטה:
א .לאשר את התיקונים שהוצעו ע"י קרן כצמן.
ב .תבוצע בדיקה מול הצופים ולאחר מכן יוגש תב"ר לאישור המועצה.
הצבעה פה אחד
 .2שתי שאילתות קרן כצמן
א .שאילתות קרן כצמן
 .1מתי ניתן לצפות להתחלת עבודות הפיתוח במתחם  212מזרח באיזור שעדיין לא בוצע בו
פיתוח תשתית (רח' דובדבן ,גבעונית וכו')?
תשובה:
רוב עבודות הפיתוח במתחם ה .צ 212 .מזרח בוצעו והושלמו זה מכבר לגבי מס' מצומצם של
רחובות .העבודות יבוצעו בקצב התקדמות תהליך הבנייה.

-3 .2על סמך מה מופעל במתחם בריכת השחייה מקום "מקורה ,מחומם וסגור לאירועי בר/בת
מצוות ,כנסים ואירועים מיוחדים"? האם למקום ההיתרים הנדרשים על פי חוק והאם המפעיל
משלם למועצה ארנונה כמקובל עבור עסק מסוג זה?
תשובה:
לא מופעל במתחם בריכת השחייה "מקום מקורה ,מחומם וסגור לאירועי בר/בת מצווה ,כנסים
ואירועים מיוחדים וחבל.
 .4שתי שאילתות דויד וודיס
 .1לאחרונה ,ראש המועצה הצהיר בעיתונות ובישיבת מועצה על תקציב  2002ששר הפנים
העניק פרס על סך  ₪ 150,000לאבן-יהודה ,אך לשכת מנכ"ל משרד הפנים מכחישה ידיעה זו
ובקשה למועצה לקבלת מסמך רשמי המאשר הענקת הפרס לא נענתה .האם הצהרה זו מעוגנת
במציאות?
תשובה:
כן
 .2בישיבת המועצה ב 29 -באוגוסט  ,2006קבע מהנדס המועצה אומדן של כ₪ 500,000 -
לפיתוח השטח הציבורי ברחוב אדם (פינת השקמה) .הוחלט ע"י המועצה שראש המועצה ינהל
מו"מ עם עו"ד חיימובסקי בנדון .מה הסטאטוס של פיתוח שטח ציבורי זה?
תשובה:
כזכור ,עפ"י החלטת ועדת הערר המחוזית ,ביצוע הפיתוח של השצ"פ חל על יזמי התכנית,
כשההוראה הנ"ל מונעת כיום הוצאת טופס  4בתחום התכנית.
האומדן בסך ( ₪ 500,000שהוצא ע"י המועצה) אינו מקובל על עו"ד חיימובסקי ,המייצג
את היזמים.
לדברי היועמ"ש של המועצה ,המנהלת מו"מ מול עו"ד חיימובסקי ,קיים פער משמעותי בין
האומדן הנ"ל לבין עלות הפיתוח
המוערכת ע"י עו"ד חיימובסקי.
לאחר מיצוי המו"מ ,יובא העניין לדיון במועצה.
 .3דיון בפרוטוקול ועדת ביקורת
א .דו"ח ביקורת בעניין המתנ"ס
אבי אייזנמן :אני מבקש להתייחס לנושא דו"ח הביקורת של המתנ"ס שבוצע ע"י מבקר המועצה ועל
פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  30לאוקטובר .2006
נדהמתי לראות ולקרוא את פרוטוקול ועדת הביקורת.
קיבלתי לעיוני את טיוטת דו"ח המבקר לפני כחצי שנה היה תהליך של פגישות עם המבקר.
המבקר עדכן אותי שבסיום התהליך הפרוטוקול יועבר לוועדת ביקורת ולאחר מכן למועצה.

-4ביקשתי שוועדת הביקורת תזמן אותי על מנת שאוכל להגיב .קיבלתי הודעה בדואר האלקטרוני ממבקר
המועצה כי הוועדה מבקשת לדון בדו"ח בתחילה ללא נוכחותי ורק לאחר מכן אני אוזמן לישיבת הוועדה.
הדו"ח הוגש ללא שזומנתי להשמיע את השגותיי .אני לא מכיר שום ועדת ביקורת שעורכת דו"ח ביקורת
מבלי שדיברה ונתנה את זכות הדיבור למבוקר .על כן אני לא רוצה כלל לדון בדו"ח כי בחלקו אינו נכון
ובחלקו האחר הדברים תוקנו זה מכבר.
משה אופיר :רוב ההמלצות היו נכונות .אני רוצה להעיר לוועדת הביקורת כי גם אני הופתעתי כשקיבלתי
את הפרוטוקול .ועדת הביקורת תפקידה לדון בהמלצות ההמבקר ולא לשנות אותן ולהמליץ למועצה .כמו
כן וועדת הביקורת אינה יכולה לשנות ו/או להמליץ על נושאים שאינם מופיעים בדו"ח המבקר.
דויד וודיס :לפני הישיבה לא ידענו מי צריך להשיב מצד המתנ"ס.
משה אופיר :הנושא נדון ביחד עם היועצת המשפטית שמסרה כי אבי אייזנמן צריך להשיב מטעם
המתנ"ס.
יאיר אפל :לא יתכן לכתוב דו"ח ביקורת מבלי לשוחח עם המבוקר לכן יש לדעתי לפסול את הדו"ח.
אבי הררי :אני מציע להביא את הדו"ח בעניין המתנ"ס לדיון מחודש בוועדת הביקורת .וועדת הביקורת
תזמן את יו"ר המתנ"ס לדיון ורק לאחר מכן יובא.
עמוס עזאני :מכיוון שעל פי הנטען התגלו פגמים בדיווח
קרן כצמן :המועצה לא יכולה להכתיב לוועדה את מי להזמין .רצוי לדון פעם נוספת בדו"ח.
דוד וודיס :לדעתי התייחסנו לרוב הנושאים שהועלו ע"י אבי אייזנמן.
אבי אייזנמן :זה לא רציני להגיש דו"ח שחלק גדול מהמסקנות תוקנו טרם ישיבת ועדת הביקורת.
הצעת החלטה:
א .דו"ח ועדת הביקורת בעניין המתנ"ס יובא לדיון חוזר בוועדת ביקורת.
ב .יו"ר המתנ"ס יוזמן לישיבת הוועדה.
הצבעה :בעד  – 6עמוס עזאני ,אבי אייזנמן ,אבי הררי ,יאיר אפל ,אורנה דקל ,יקי אללוף
נגד  – 2קרן כצמן ,דויד וודיס
ב .דו"ח ביקורת בעניין רישוי עסקים
אלי גטר :אני מצטרף לדברי אבי אייזנמן כי לא יעלה על הדעת כי ייכתב דו"ח ללא זכות שימוע לגוף
המבוקר .יחד עם זאת אני מבקש להפנות את התייחסותכם למכתבו של ראש המועצה מיום  3לספטמבר
 2006בו התייחסנו לדו"ח הביקורת ומבקש להוסיף כי כל הנטען בדו"ח תוקן ומטופל.
יחד עם זאת אנו מקבלים את הדיווח.
הצבעה פה אחד

-5 .5אישור דו"ח מפורט מבוקר לשנת 7005
אשר שמע :אני יוצא מנקודת הנחה שחברי המועצה עברו על הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2005
וקראו את הביאורים המצורפים ,בדברי ההסבר
נושא הליקוי
ליקויים בשנת 7005
נתנו תמיכות ללא אישור ועדת תמיכות וזאת בניגוד
לנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל של
משרד הפנים תשמ"ד
ליקויים בשנים קודמות
המועצה זקפה להוצאותיה תמיכות בסך  24אלף ₪
(אשתקד  62אלף  )₪אשר לא שולמו בפועל עד
לסוף השנה
המועצה החלה בביצוע תקציבים בלתי רגילים לפני
אישור משרד הפנים
המועצה לא הכינה תכנית רב שנתית לביצוע
השקעות בנכסים ובתקציבים בלתי רגילים
לא קיים תקציב הג"א מקומי וכלל ארצי חתום
ומאושר ע"י כל הגורמים
המועצה איפשרה למספר עובדים לצבור מעל 55
ימי חופשה
המועצה לא ערכה תכנית חופשות לבעלי תפקידי
מפתח
נמצאו ליקויים בעדכון מערך השכר בכל הקשור
לנוכחות עובדים ,היעדרות ודיווח על שעות נוספות
המועצה סווגה באופן חלקי את חובות בפיגור
שקיים ספק בגבייתם כחובות מסופקים
המועצה לא ערכה מכרז ביטוחי
המועצה ניהלה באופן חלקי פנקס זכויות במקרקעין
למועצה אין ביטוח פריצה וגניבה
שולמו היטלי פיתוח ישירות לקבלן ולא למועצה
מבקר המועצה לא הגיש דו"חות ביקורת בשנה
המבוקרת
ועדת הביקורת לא פעלה בשנה המבוקרת
המועצה תיקנה באופן חלקי בלבד את הליקויים
שהועלו בביקורת רואי החשבון שנערכה בשנה
קודמת

תגובת הרשות
יתוקן בשנת 2006

יתוקן בשנת 2006
המדובר בתב"רים מקדנציה קודמת .כיום המועצה
מתחילה בביצוע תב"רים רק לאחר אישור משרד
הפנים
יתוקן בשנת 2006
תוקן בשנת 2006
יתוקן בשנים 2006-2002
יתוקן בשנים 2006-2002
יתוקן בשנת 2006
יתוקן בשנת 2006
תוקן
המועצה מבקשת הצעות מחיר לטיפול בנושא זה
לא נמצאה כדאיות כלכלית
תוקן בשנת 2006
יתוקן
יתוקן
המועצה עושה מאמץ ניכר לתיקון כל הליקויים
בשנים 2006-2002

הצעת החלטה :לאשר את הדו"ח המפורט המבוקר לשנת .2005
הצבעה פה אחד.

-6 .7אישור פרוטוקול מישיבת ועדת חינוך מתאריך 74.1.02
נוכחים:
אורנה דקל ,חיה יעקובי ,דוויד וודיס ,יאיר אפל ,דני בן ארי ,דויד סיוון ,זיו ,...יפה אלוני
חסרים:
דן מילנר ,שרית אייזנמן ,אביגיל ,אריאלה חרוב ,יקי אללוף
הודיעו על פרישה מהוועדה :רינת אורן ,קפלן נילי
הנושא :התקציב של החינוך 2002
יאיר :התקציב למעשה אושר .מבקש להציג את התקציב של  2008טרם הוגש לשולחן הנהלת המועצה
בכדי להשפיע על בחינתו ואישורו .מבחינתי הדיון עקר.
דויד :הדיון על התקציב – תהליך עקר אין אפשרות להשפיע עליו.
 חלק מחברי הוועדה לא מגיעים ,ומי שמגיע לא בהכרח אושר ע"י המועצה מבקש להעלות שוב לאישור את החברים המוצעים לוועדה.אורנה :מקבלת את ההערה יהיה תיקון הליך לקראת תקציב 2008
 לגבי חברי הוועדה – חלקם הודיעו על פרישה מבקשת להעלות את חברי הוועדה לאישור בישיבת המועצה הקרובה.במהלך הדיון על התקציב עלו הסוגיות הבאות בהם מבקשים חברי הוועדה לדון במשך השנה באופן
מעמיק יותר כיוון שלדעת החברים צריך:
 .1הנוער – טיפול מערכתי בנושא ,כיצד החינוך הפורמלי והא-פורמלי מטפל באלו תכניות ,מסגרות? ומה
קורה עם הנוער המסתובב ברחובות.
 .2התפתחות מערכת החינוך לאור התפתחות דמוגרפית.
 .3כ"א במחלקת חינוך – משימות מול כ"א.
 .4שיתופי פעולה בין בית הספר האמריקאי ומערכת החינוך.
 .5תשלומי הורים – ייעודם ,תכניות נוספות במשך יום הלימודים ,תכניות במסגרת יום לימודים ארוך
(תל"ן רוחב ,תל"ן אורך).
 .6שימוש במחשבים – שיתפנו בעקבות השדרוג בבכר – לבית בנימין למען שימוש הקהילה וצרכיה.
לאחר הודעתן של נילי קפלן ורינת אורן על פרישתן מהוועדה ,אנו מבקשים מהמועצה לאשר את הגב'
סיון גרסטן ,נציגת הורי הגנים כחברה בוועדה.
כמו כן ,הנהגת הורי בי"ס בכר תאשר חבר אחד בלבד לוועדה.
אורנה דקל
יו"ר ועדת חינוך

-2דויד וודיס :האם ההמלצות צריכות לבוא לאישור המועצה?
עו"ד חיה גוגיג :זוהי ועדת חובה .המועצה רשאית להוסיף ועדות ,בכל מקרה המלצות צריכות לבוא
לאישור המועצה.
יאיר אפל :אני מבקש לדחות את הדיון באישור פרוטוקול הוועדת ביקורת .הנושא יובא לדיון בהנהלה.
הצעת החלטה :לאשר את פרוטוקול הוועדה.
הצבעה 6 :בעד – עמוס עסאני ,אבי הררי ,אורנה דקל ,יקי אללוף ,קרן כצמן ,דויד וודיס
 1נמנע – אבי אייזנמן
 1נגד – יאיר אפל
הפרוטוקול מאושר.
 .1מינוי ועדה מקצועית על פי נוהל תמיכות החדש
עו"ד חיה גוגיג :על פי הנוהל החדש ועדת התמיכות מורכבת מיועצת משפטית ,גזבר ,מנכ"ל .על הוועדה
לקבוע תבחינים לתמיכה ,שיובאו לאישור המועצה ,המועצה רשאית לקבוע ועדת משנה לדיון בהמלצות
הוועדה המקצועית ולהמליץ בפני מועצת הרשות.
יאיר אפל :אני מבקש להוסיף כי מרגע אישור המועצה את הוועדה המקצועית וועדת התמיכות הקודמת
בטלה.
הצעת החלטה :לאשר את הוועדה המקצועית.
חברי הוועדה :עו"ד חיה גוגיג ,אשר שמע ואלי גטר
הצבעה פה אחד.
 .9מינוי ועדה לקבלת קריטריונים למתן מלגות לסטודנטים ולמצוינות
הצעת החלטה :עמוס עזאני – יו"ר ,יקי אללוף ,אבי אייזנמן ,אורנה דקל
הצבעה פה אחד .

עמוס עזאני
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה

