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לסדר  1סעיף 
אישור :  היום

 לפרוטוקו
מיום  14/15

15.12.15 ,
ופרוטוקול 

מיום  15/15
29.12.15 

, נפלה 14/15במליאה  – מבקר המועצה ,אייל פייגנבאום

ונרשם כי דוחות הביקורת שהגשתי בנושא טעות קולמוס, 

יש לתקן כי . 2013פורסמו בשנת  היערכות ומוכנות לחירום, 

 . "2014הדוחות פורסמו בשנת "

 

 

 21 -בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

 14/15 פרוטוקולאת מאשרת 

, ופרוטוקול 15.12.15מיום 

 .29.12.15מיום  15/15

לסדר  2סעיף 
 דיווח: היום

 ראש - שוטף
 המועצה

 :  ראש המועצה

  עם פתיחת שנת הלימודים, התחלנו לקיים סיורים בגני

ראינו את מצב התרשמנו מאוד,  .הילדים בכל רחבי המועצה

נהנינו לראות את הילדים, הצוותים, הכרנו את התחזוקה, 

 הקשור בהמשך לזה נעשה סבב של תיקונים בכל 

 ס לסבבנניכ .רק לקיץנחכה , לא וכד' הצטיידות, שיפוציםל

לא רק בבתי ו ,בגני הילדים תנאיםכל הזמן נשפר את הש

 . ספרה

  קיימנו פגישה עם מנכ"ל החברה למתנ"סים, שלאחריה

בחינת המתנ"סים לה עם מנהל מחוז צפון של שתתואם פגי

 . שיתופי פעולה

  ירון אוחיון, מנכ"ל החברה הכלכלית, הודיע על  סיום

, ונצא למכרז, תפקידו, הדבר נעשה בהסכמה וברוח טובה

 . בצורה טובה התפקידעברת הו

  ,בהם קיבלו קיימנו ארבעה מפגשי הסברה לנציגי היישובים

שתיכנס לעבודה  גביההבנושא סקר מדידות וחברת הסבר 

 בכפוף למחלקת הגביה. 

את בעזרתם וז ,של רוב היישוביםוחיובית  ענות יפהתה היהי

 של חברי המליאה.הרבה 

 קיימנו ישיבת התנעה מחודשת עם  –חטיבה להתיישבות ה

  .של חידוש פעילות בגלבוע החטיבה להתיישבות

החטיבה  תחזורמאי -סביב חודש אפרילאנו מקווים כי 

 מצפים לחזור לפעילות כפולה .להתיישבות לעבודה סדירה

 -כ ב שלוממה שהיה עד היום, אם עד היום היה תקצ

השאיפה שלנו לקבל תקציב של כמיליון  ,בשנה ₪ 400,000

אצל שר בקרוב  משותפתועל כך יש לנו ישיבה ₪, 

 במסגרת התקצובבשאיפה שייתן את תמיכתו.  החקלאות

 ביישובים.  הק ממנהלי הקהילה לעבודחללהחזיר שאף נ

 

 -זמן שאלות ותשובות 

סגן שלישי השאלה לגבי מינוי בעבר העליתי את  – ישי אגמון
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 קיבלתי תשובה.   טרםוללא שכר, 

כשניפגש עם שר הפנים  הנושא טרם נבדק. – ראש המועצה

  החדש, הנושא יעלה.
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לסדר  3סעיף 
הצגת  :היום

דו"חות כספיים 
 –2014לשנת 

מרכזים 
קהילתיים 

 הגלבוע

  -   הדוחות את ומפרט מציג רו"ח נזיא זיאדאת -

 

 -זמן שאלות ותשובות  -

הגדול פער ממה נובע המבקש להבין , 12מפנה לעמ'  -דני פלג

 . 2014, לשנת 2013בסה"כ בין שנת 

של החינוך יציאה , התבצעה 2104בשנת  – סיוון גולדמן

, ומה שנשאר זה הפעילות הבלתי מהמתנ"ס למועצה

 ומשם נובע הפער.  פורמאלית, 

מבקש להעיר פה ביקורת בונה לפעמים הבאות,  – צבי שחר

הוצאות כלליות יודעים לקרוא. אנחנו רו"ח תפקידו לא לצטט , 

לדוגמא, . אני מצפה שיסביר לי לא אומר לי כלוםכך וכך... 

מה הפעילות הוצאות כלליות ביחד למחזור מה זה אומר? 

אלה דברים שיש להם מדדים וזה מה הנכסים?  להשוטפת מו

  שאני מצפה מרו"ח שיעשה. 

? והאם המרכזים הקהילתייםשל לקוחות המי הם  – אסף ורדי

 ? ₪גרעון של מיליון על פי הקצב הזה, מתווסף כל שנה 

מרכזים מדובר בגרעון מצטבר מיום הקמת ה – רו"ח נזיא

 . הקהילתיים

התחיל להתאזן, בעיקר מהסעות  2008בשנת  – המועצהגזבר 

 3 -עד אז ההסעות היו מהמתנ"ס, היה סדר גודל של גרעון של כ

 סעות. הבשנה רק בגלל ה ₪מיליון 

כך הרבה, לא יודע מה  לאם מחזור הפעילות ירד כ – אסף ורדי

קרה עם ההוצאות הקבועות של המתנ"ס, האם נעשו פעולות 

 אחרות? 

כמנהלת המרכזים הקהילתיים  ינכנסתי לתפקיד – גולדמןסיוון 

, , ומאז עושים כל הזמן פעולות להתייעלות2014בחודש מרץ 

ממשיכים לבחון גזברות, וגם בלה והנגם בהצמצום בכ"א תוך 

 . את עצמנו ומשתדלים לייעל ולשנות עד כמה שניתן 

הלקוחות שלנו הם לרוב ההורים שצורכים את לשאלת אסף, 

 . כו'ו , תנועת נוער, תשלומי חוגים, פעילויותהפעילות

המרכזים הקהילתיים עדיין  2014בשנת  – ראש המועצה

משמשים זרוע ביצועית לכל התמיכות בספורט וזאת על פי 

, מדיניות של ראש המועצה הקודם, דבר שבהחלט הוסיף לגרעון

 . בלי שמתקצבים את המתנ"ס לכך

 ה הם בעלי התפקידים. מי שאחראי לז  – עשהאל מור

 ועד מנהל, חברי העמותה, האם פעלו נכון?

בעיני צריך לשים את המפתחות וללכת, בתור מי שניהל עמותה, 

 מביש.

 , זה מבייש. 2014, דו"ח של 2016ינואר בלקבל היום 
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היום היה צריך להיות מוצג לפנינו במינימום דו"ח חצי שנתי 

היות לעמותה מאפשר ל. מה גם שהחוק אינו 2015סקור לשנת 

אין תיק עמותה, ולא יודעים אם יש ניהול תקין, לא יודע במינוס, 

 מי זה...

אני יודע שאנחנו לא יכולים לקבל החלטות, אבל צריך לפנות 

מישהו צריך לתת פה את לבקש חשב מלווה, לרשם העמותות, 

לא יכול חייבים "לנקות" את הדף הזה, , , לתת הסבריםהדין

איחור וגם מקבלים דבר כזה, בזיון לקבל בגם לים להיות שמקב

 שנת , אין שום סיבה שדו"ח שלדבר כזה. חייב להיות מתוקן מיד

  מוגש עכשיו.  יהיה 2015

אנחנו כמליאת המועצה, ברמה הפורמאלית  – ראש המועצה

וף כגהיא לא בעמותה עצמאית, לא רלוונטים לעמותה, מדובר 

דריקטוריון נפרד. הסיבה מתנהלת עם סמך של המועצה, 

שמביאים את הדו"חות להצגה במליאה, זה בהמשך להתנהלות 

על החלטה וב שחברי המליאה  מקבלים , חשהשקופה שלנו

בשנה, מתקציב המועצה  ₪מיליון  16העברת תמיכה של 

על מה זה יוצא. ולכן הבאנו את , יידעו עמותה הזאתבתמיכה ל

   זה לפה. 

בהקשר של כל מה שנאמר פה, לא מסכים ברמה העקרונית ל

 חברי המליאה. האישית אחריות ה

מרנו , א2013תי לתפקיד לא היה פה דו"ח של סנכנאני עד ש

הוגש,  2013, שנתחיל לטפל בזה, ועשינו את זה בקצב מהיר

   .2014ותוך חצי שנה הוגש גם 

ברמת הדיווח הכספית שלנו, התנהלות ללא ספק נתקן את ה

ביכולת שלנו להיות וגם ברמת השליטה, אין ספק שזה פוגע 

ניתנה הנחייה שלי  .ם ולנהל נכון את הכספים שלנומאוזני

לגזברות של המרכזים הקהילתיים לדווח לי לפחות חודשיים 

לכל הפחות, ושאני מעודכן גם המליאה יכולה להיות  אחורה

  מעודכנת.

בלנו החלטה שמוציאים ות, קכחלק מהפעולות שלנו להתייעל

הספורט ענפי מתמיכה המהמרכזים הקהילתיים חלק גדול של 

לא תואם ולא חופף להגדרות שנושא השכר הסדרת , למועצה

השכר שיש במועצה, ועוד כל מיני דברים שעמותה כזו יכולה 

כזכור בנוסף,  ור משרד הפנים. אישב צורךלא ל, לאפשר לעצמה

חינוך של ה ועובדות עובדים 150 -סיימו העברת כלכם 

 .למועצהמהמתנ"ס 

לצמצם את השקעה שהחלטנו עדכנתי את המליאה כמו כן, 

, סגירת מחלקת צעירים, את ₪יותר ממיליון וחצי בבספורט 

מועצה, אבל נשאיר חלק מהפעילות שלה ביכול להיות שש
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 .כ"א ופעילותשל בקיצוץ 

גם , 2016שנת שעד הגיע למצב כמו במועצה אנחנו בשאיפה ל

 . הגרעון יתאזן במרכזים הקהילתיים

הרבה יותר גדול, כל נושא מעונות היום שם האתגר יש לציין, ש

יש להם מתוקצב במרכזים הקהילתיים אבל מנוהל ע"י המועצה, 

אחריות אבל אין להם סמכות, זאת אומרת שמי שעושה החלטה 

נכון ים שזה כי חושב רכך את מספר כ"א במעונותניהולית ל

לא זה שמקבל את מישהו אחר משלם על זה,   ברמה החינוכית,

גם פה  .להגיע לגרעונותבטוחה כמעט ו דרך לא טובהההחלטה, 

בהחלט , וחנים את עצמנו איך לנהל את הדבריםאנחנו בו

ל כוח אדם שעוסק במעונות יום אאת גם שוקלים להעביר 

אותו יהיו ב תשגם הניהול וגם האחריות התקציבימועצה, ה

גורמים חוץ מועצתיים מקום, אבל גם בוחנים שיתופי פעולה עם 

שמקובל בהרבה  פיכ ,קחו על עצמם את ניהול מעונות יוםישי

כמעט עיקרים המאוד רשויות אחרות , כי זה אחד מהנושאים 

 .שמכניס את המרכזים הקהילתיים לגרעון

גם אם כופים עליך אבל מקבל את דברים,   –עשהאל מור

מנהל לבוא ולהגיד זה החלטה של האחריות של הדברים, 

 .גורם לגרעוןההדריקטוריון , שם האחריות, זה 

אנחנו יושבים פה, רובנו לא אנשי כספים,  – איציק צפדיה

, , או מוגשת תכנית שנתית, היא מאוזנתסומכים שמוגש דו"ח

חריגה, במיוחד  השמתרחשת הפרעה או שינוי בתכנית ומתחיל

מנהלי הכספים ורואי החשבון חייבים  ,חובלצד השלילי ומתחיל 

מהאחריות, וזה דבר להרים את הדגל, לבוא לומר, זה חלק 

 . שצריך לדרוש כל הזמן, וכך צריך להתנהל בהמשך

 בדברים האלה צריך להשתנות ולהתנהל אחרת. 

פחות , סדיני במאזן דוחות רווח והפיהדיון הענ  - דני פלג

לפני לנו  ורהדיון העיקרי הוא להבין מה שהסבי .נטי כאןורלו

לא כולם מכירים את ההיסטוריה של המרכזים שנים, ו

איך הגענו למצב  ,חסרונותהיתרונות ותוך הצגת ה הקהילתיים,

, לעסוק בו, . הדיון המבני מאוד חשוב לעתיד המועצהכזה 

 . להבין אותו

 מר פה. מסכים לכל מה שנא – ראש המועצה

 בוודאי שלא יישאר כמו היום.  ,בוחנים את המבנה הארגוני

האם ניתן להמשיך לעבוד בשוטף עם הגרעונות  - אסף ורדי

 ?נצברים? האם אפשר לעבוד איתוה

גרעון של  ₪מיליון  70כשאנחנו מדברים על  – ראש המועצה

אין להם כי ים הקהילתיים יאת גרעון המרכז זה כולל, מועצה ה

שהם צריכים עכשיו לשלם משכורות, ואין להם אחרת, וקופה 
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תזרימית לייצר את זה, אז גזבר המועצה צריך למצוא מאיפה 

כרגע כל בו  יםנמצאש . מצב תזרימית הוא מסייע למתנ"ס

בנוסף על המצוקה שלנו לשלם משכורות לעובדי , חודש

 . המועצה
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לסדר  4סעיף 
תיקון  :היום

ליקויים שעלו 
בדו"ח מבקר 

המדינה לשנת 
בנושא  2015

 הסעות

  –מציג מאיר נוריאני, מנהל מחלקת הסעים 
 

חלק ש, 2015מדובר בביקורת שנערכה בתחבורה בשנת 

 .2007שנערכה בשנת יקורת מהליקויים הם המשך לב

, שחלקם תוקנו תוך ליקויים מספרפנו לבמסגרת הביקורת, נחש

 קנו בהמשך. וחלקם תו כדי הביקורת, 

תיקוני הליקויים, התחייבנו להעביר את המלווים במסגרת 

, וכך  להקניית מיומנויות מתאימות למלווים הסעות הכשרהב

 .עשינו

לכלל המלווים בשיתוף משרד מרוכז ם השתלמות קיימנו יו

 . החינוך ומרכז מועצות אזוריות

כל על הפערים ותוקנו ישרנו מבקר המועצה, ג ייעוץ וליווי שלב

 . ליקוייםה

 

 -זמן שאלות ותשובות  -

 

הליקויים  על תיקוןיישר כח למאיר נוריאני,  –איציק צפדיה 

  בצורה מפורטת וברורה.  םווחיוד

 

לסדר   5 סעיף
בחירת  :היום

צוות עבודה 
לקראת הכנה 

לצו ארנונה 
 .2017לשנת 

  –מציג עובד נור, ראש המועצה  -

 

לקראת הכנה לצו ארנונה שנבחרו, עבודה החברי צוות מציג את 

 : 2017לשנת 

 

 מנהלת אסטרטגיה וארגון –ענת מור  -

 ראש המועצה ור' מינהל שירות לתושב ס. –דודי בונפיל  -

 ס. ראש המועצה ור' מינהל פיתוח  –הישאם זועבי  -

 גזבר המועצה  –ג'ואד זועבי  -

 מנהלת מחלק גביה  –חגית בנימין  -

 חבר מליאה –איציק צפדיה  -

 חבר מליאה  –עבדל סלאם זועבי  -

 

  את היו"ר, המלצתי היא מבין החברים על הצוות לבחור

 איציק צפדיה.

   בהזדמנות זו, רוצה לשבח את מנהלת מחלקת הגביה

   , הוצוות

ביעדים תוך עמידה עושים עבודה נאמנה ולא פשוטה כלל, ש 

  ואף 

   עברו אותם. 

 21 -בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

בחירת חברי צוות את מאשרת 

העבודה לקראת הכנה לצו 

 . 2017ארנונה לשנת 
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לסדר  6סעיף 
 הצגת: היום

 חצי כספי ח"דו
 סקור שנתי

 אזורית במועצה
 ליום הגלבוע

30.6.15. 

 

 

  -מציג ג'ואד זועבי, גזבר המועצה  -
 

 . דבר . לא השתנה2015דו"ח אוגוסט מדובר באותו ה

בדו"ח לא נמצא משהו שלא ערוך בהתאם לחשבונאות למעט 

 הגרעון. 

מאחר ומשרד הפנים לא מוכן לקבל תכנית התייעלות נפרדת 

תקבלו במסגרת ילמרכזים הקהילתיים, חלק מההלוואות ש

תכנית ההתייעלות של המועצה, ישמשו לכיסוי חלק מגרעון 

 המרכזים הקהילתיים . 

 

לסדר  7סעיף 
הצגת  :היום

 3דו"ח רבעון 
 2015לשנת 

  -מציג ג'ואד זועבי, גזבר המועצה  -

 

לשנת  2ברבעון שהוצג מה  את כוללהמצטבר מדובר בדו"ח 

2015. 

משרד הפנים אילץ אותנו להקטין , תייעלותההבמסגרת תכנית 

  נמצאים בכיוון ליעד. .₪מיליון  10 לעדאת הגרעון 

מקווה ביעד, ברבעון הבא  ידהש"ח לעמף אל 400 -חסר לנו כ

 יעד. ל שנצליח להגיע

 

 -זמן שאלות ותשובות  -

 

העברות והוצאות חד פעמיות, בסעיף , 4מפנה לדף  – צבי שחר

 ממה הוא מורכב?

אותם שבדרך כלל לא צופים הוצאות מדובר ב – גזבר המועצה

 מראש, כגון תביעות והוצאות משפטיות.

מספקים על אי תשלום תביעות הרבה אחרי הבחירות קיבלנו 

סכום שריין חשבונות עבר, וכללי החשבונאות מחייבים אותנו ל

  להוצאות מסוג זה. מסוים 

 

לסדר  8סעיף 
אישור  :היום

 :תב"רים

גזבר המועצה מסביר ומפרט את רשימת התב"רים שחולקה לחברים ומצ"ב  -

  –לפרוטוקול 

  -זמן שאלות ותשובות  -

 

 21 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 
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: מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שחולקה, פורטה ומצ"ב  החלטה

 לפרוטוקול. 

לסדר  9סעיף 
פתיחת : היום

חשבון פיתוח 
פיס כללי בבנק 

 דקסיה 

  –מציג ג'ואד זועבי, גזבר המועצה  -

 

מכתב ממפעל הפיס, שמחייב אותנו לפתוח חשבון בנק תקבל ה

  נפרד

  מפעל הפיס.כספים שמקבלים מפרויקטים של ל 

  יש לקבל את אישור חברי המליאה. לפני פתיחת החשבון,  

 21 -בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

פתיחת חשבון את מאשרת 

 פיתוח פיס כללי בבנק דקסיה

 

 לשכה. מזכירת, רונית סבגרשמה : 

 על החתום

___________________              ________________________ 
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