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  2013ינואר  16

  

  13בינואר  16 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )2(ישיבה מספר 

  

  נוכחים:

  רונן מרסיאנו, יוסי והבה, בן חור יצחק, מיקי פינטו, יואב קליימן, משה תמם, מיכה דוד.

  נציגת היישוב במליאה, מיכל רוטמן

  מוזמנים: 

  ילון ושות'.ברששת א –משרד רואי חשבון  –רבקי ונדרולדה ויאיר אילון 

  מזכירת היישוב. –תמי גל 

  

  :2011דו"ח כספי 

בהתאם לפורמט החדש  2011נציגי משרד רואי החשבון הציגו בפני ועד היישוב את הדוחות הכספיים לשנת 
המשרד עובד רבות עם רשויות והפקת דו"חות בפורמט זה אינו  שנדרש מהועדים המקומיים ע"י משרד הפנים.

  מהמועצה (ביקורת פנים). ניתן לקבל המלצות מנאוה רוזנבלום חדש כמו כן צויין כי

  השינויים ביחס לדוחות קדמים ובכלל.הוצגו הבאורים השונים ובוצעה סקירה על 

  יש להגדיר קריטריונים להגדרת חובות אבודים. –חובות אבודים 

וצעו ע"מ שיתרת הפתיחה יש  לקבל החלטה בגין פרוייקטים שב –החלטה בנוגע לתב"רים (תקציב בלתי רגיל) 
  תהיה מעודכנת. 2012לשנת 

הועברה בקשה מהיישוב לקבל ה.מחיר להעברת גם הנה"ח של היישוב וגם הכנת תלושי שכר ע"מ שהכל ירוכז 
₪  10,000ש"כ כולל מע"מ (הנה"ח + שכר) ועבור הדוחות השנתיים  2,000הצעת המשרד הינה  –במשרד אחד 

₪ +  1,000עלות העמדה הינה  –ל עמדת צפייה שתאפשר צפייה, הפקת דו"חות לפני מע"מ. בנוסף, ניתן לקב
  תשלום שנתי שמשולם מראש. -מע"מ  

   –ללא נציגי משרד רו"ח 

פה אחד להעביר את כל הניהול החשבונאי למשרד, כמו כן ע"מ לחזק את המעקב על ניצול התקציב  –החלטה 
  ירכשו שירותי עמדת צפייה.
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  מיכל רוטמן: –ליאת המועצה נציגת היישוב במ

להיות חברה בוועדת יישובים ובהנהלת טרם נקבעו חברי הועדות השונות במועצה, הועברה בקשה על ידי 
  המועצה.

  אושר תב"ר לביצוע התאמה לכיתה בביה"ס עבור ליקויי שמיעה (רונן: העבודה בוצעה לקראת תחילת השנה).

  ברקת (העברת תקציב ממשרד השיכון). רחוב –אושר תב"ר לביצוע תשתיות ציבוריות 

  מציעה לבחון את תקציבי המתנ"ס וחלוקתם.

רונן, לא הוגש היות ונדרשת התחייבות למקום + מדריך +  –אושר תב"ר למתקני כושר במספר יישובים 
  .50% -השתתפות היישוב ב

  

  רונן מרסיאנו. –יו"ר ועד הישוב 

דות אני אציין את שם הועדה, מי שמעוניין להגיש מועמדות יציין לצורך קביעת יו"ר וע -  תחומיםבחירת יו"ר 
  זאת ותתקיים הצבעה.

  מיקי פינטו ויואב קליימן מגישים מועמדות. – בטחון ועדהיו"ר 

  מיכה: מבקש שכל אחד מהמועמדים יפרוס את משנתו.

ועדת הבטחון לראייתי, נמצא בתפקיד סמנכ"ל מזה מספר שנים. מיקי: עברי הצבאי הינו לוחם בפלס"ר גבעתי, 
  משטרה, מד"א, כיבוי אש וכו'. –הצבאי ובטחון פנים  -צריכה להיות אמונה על כל הבטחון ביישוב 

, 13- האבטחה כולל חברה ברשותי, יוצא ש ועדהיואב: בעברי הייתי ס.קב"ט ארצי במשרד ממשלתי, עבודה ב
 –אבטחה, אבטחת מתקנים, אבטחת מידע  בעברי עסקתי בכתיבת מכרזים לחברות אבטח, בניית נהלים לחב'

משטרה, שב"כ וגורמים נוספים. חי את הבטחון ביישוב הייתי  –כל רמות האבטחה. מול כל גורמי הבטחון 
ביישוב, לא רוצה לפגוע במיכה אבל  כיום אין בטחון –מפקד כיתת הכוננות של היישוב, מחליף רבש"צ (של רפי),

אצלי זה לא היה קורה. אני מחובר לכל גורמי הבטחון במועצה ויודע מה צריך ואיך צריך לעשות. בועדה 
עבודה מול  –ולא רק ניהול. צריך להקים מערך מצלמות היקפי  ועדהצריכים לשבת אנשים שמבינים ב

שוב, לטפל בנושא הרכב, אחריות ותפעול הרבש"צ, קשר הקבלנים, ולהוציא תקציבים מהקבלנים שעובדים בי
עם גורמי הבטחון במועצה ותקציבים, ליצור מע' שתראה לנו בכל רגע נתון מה קורה בישוב בקרת כניסה. כבר 

  הבטחון ביישוב תקוע. ועדהשנים  10

  בנו: האם כל העבר והנסיון שהצגת יכול לבוא בשיתוף פעולה?

  .ועדהירים יו"ר ועדה או שהיו"ר יהיה המתאים ביותר עם רקע עשיר ביואב: כן, אבל או שלא מגד

  מעלה להצבעה: –רונן 

  3, בעד יואב 4בעד מיקי 
  מיקי פינטו –יו"ר ועדת בטחון 
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  לא מעוניין. –פנייה למיכה  –: (אין מועמדים) כספים ועדהיו"ר 

  יוסי ווהבה מגיש מועמדות. קהילה ותרבות: ועדהיו"ר 
  בעד. 6

  לא משנה לי בעד / נגד מה שאתה רוצה. –ב (לא מצביע) יוא
  רונן: יחשב כנמנע.

  נמנע 1בעד,  6
  יוסי ווהבה. –קהילה ותרבות  ועדה יו"ר

  

  לא מעוניין. –פנייה למשה  –(אין מועמדים)  נוער: ועדהיו"ר 

  בן חור מגיש מועמדות שפ"י: ועדהיו"ר 

  נמנע 1בעד,  6
  בן חור יצחק. –שפ"י ועדהיו"ר 

   

  רונן מגיש מועמדות: :חינוך ועדהיו"ר 

  נמנע 1בעד,  6
  רונן מרסיאנו –חינוך  ועדהיו"ר 

   

  רונן מגיש מועמדות :תכנון ופיתוח ועדהיו"ר 

  נמנע 1בעד,  6
  רונן מרסיאנו –תכנון ופיתוח  ועדהיו"ר 

    

  תמם:רונן מציע את אילנית זלינגר, מיכה מציע את מועמדותה של הלן  :קליטה ועדתיו"ר 

  בעד הלן 4, אילנית בעד 3
  הלן תמם. –ועדת קליטה יו"ר 

   

  רונן מציע את סרג'יו לשקוביץ :(ת"פ שפ"י) גינון תחוםיו"ר 

  נמנע 1בעד,  6
  סרג'יו לשקוביץ. –יו"ר תחום גינון 

  

  צחי קרקורונן מציע את  :תחום אינטרנט ומדיה יו"ר

   בעד 7
  צחי קרקו –תחום אינטרנט ומדיה יו"ר 
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  יוסי ווהבה מגיש מועמדות :תחום מכרזים יו"ר

  נמנע 1בעד,  6
  יוסי והבה. –ועדת מכרזים יו"ר 

   

  אין מועמדים. מבקש מיוסי שיציע את עצמו. -רונן ועדת כספים (חוזר): יו"ר

  נמנע 1בעד,  6
  יוסי והבה. –יו"ר ועדת כספים

   

  ציע את עצמו.שימיקי אין מועמדים. מבקש מ -רונן (חוזר):נוער ועדת  יו"ר

  נמנע 1בעד,  6
  מיקי פינטו. –נוער יו"ר ועדת 

   

  בהצלחה לכולם.

ישיבות הועד יתקיימו אחת לשבועיים בבית התרבות עד לסיום הכשרת חדר הישיבות במתחם הקראוונים, 
הישיבה הבאה תתקיים בשבוע הבא והיא תדון בנושא התקציב (דיון ראשון) וכן יוצגו נושאים שנמצאים 

  .בהליך

  הועלתה בקשה לשנות את ימי המפגשים: סוכם על ימי ה'.

  

 רונן מרסיאנו.


