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יוחנן גיל
טלי פליישמן
משה גולדשטיין
ניסים עובדיה
דני גור
משה אודיז
שרון חוילי

-

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה )חלקית(
חבר מועצה
חבר מועצה

חסר:
ויקטור כהן

-

חבר מועצה )התנצל(

מוזמנים:
זאב ובר
אורלי רזניקוב

-

מזכיר/גזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום
דיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת  2002ובהמלצות ועדת ביקורת.
יצחק:

אני פותח את הדיון המיוחד בדוח הביקורת של מבקרי משרד הפנים .זהו דוח טוב.
אני מבקש להתייחס לדברי יו"ר הועדה שרון חוילי לגבי נוכחות החברים בועדה .אני
בעד ביקורת שבאה להעיר בפנינו דברים ע"מ שנתקן את הליקויים ,לכן אני רואה
בחומרה רבה את נושא אי הנוכחות ומבקש מהחברים להגיע בזמן ולהיות נוכחים .אנו
כמועצה מסודרת תמיד מגישים בזמן את הדוחות ולא יעלה על הדעת שנאחר בלוחות
הזמנים בגלל העדר קוורום בישיבות הועדה.

משה:

אנו התרשמנו שיו"ר הועדה ציין בחיוב את פעילות גזבר המועצה ואת עבודת מבקר
המועצה בפעילותם מול הועדה .יחד עם זאת יש שם עובדות לא רלוונטיות כמו תקן
עובדי מועצה שאינו מדוייק.
שרון חוילי הגיע בשעה .20:50

משה:

כמו למשל ,עובדות מחלקת רווחה שעובדות לכאורה בעודף תקן ,אך המציאות היא
שבתת תקן הן מצליחות לבצע את העבודה .הגידול של  149,000ש"ח בביטחון היה
כורח המצב שנבע מהתפרצות האינתיפאדה שאילצה אותנו להיכנס להוצאות שלא היו
חזויות מראש .כיום אין מה לדבר על קיצוצים בתקציב השמירה אני רוצה להדגיש כי
בשנה"ל הבאה לא ממומנת יותר שמירה בגני ילדים ונצטרך לפתור זאת בעצמנו,
כשהעלות תהיה על ההורים.
בנושא תקציב תרבות וחינוך בלתי פורמלי חשוב לציין שכל סעיף בתקציב הוכן
בהקפדה תוך שימת לב לכל המגזרים בציבור כל מגזר יטופל ויקבל את מנת התרבות
והספורט המגיעה לו ולדעתי אין מקום לצמצום נוסף.
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משה:

אני מצטרף לדעת ראש המועצה שועדת הביקורת מאוד חשובה על מנת על מנת לקבל
משוב בזמן והדחייה הבלתי נסבלת בישיבות ראויה להערה כי זה ממש פוגע בעבודת
המועצה.

הצעת החלטה
מליאת המועצה מקבלת בברכה את המחמאות של ועדת הביקורת לניהול המועצה
ובמיוחד את הערת יו"ר הועדה שהדוח מחמיא למועצה .המליאה שקלה בכובד ראש
את המלצות ועדת הביקורת ,אך דוחה את ההמלצות בכל הקשור לצמצום תקני כוח
אדם בתחומי החינוך והרווחה ,באשר להקטנת תקציב השמירה ובאשר לשינויים
בחלוקת תקציב התרבות המתחלק גם כיום ממילא באופן שוויוני לכולם.
המליאה מבקשת להמשיך ולתקן את הליקויים המעטים שנותרו.
מליאת המועצה רואה בחומרה את היעדרותו המתמשכת של חבר המועצה דני גור
מישיבת ועדת הביקורת ,דבר שפוגע בעבודת הביקורת ומטבע הדברים מפריע למועצה
בעבודתה.
שרון:

קודם כל אני מתנצל על האיחור שלי שנבע מנוכחותי בלימודים.
אני מדגיש שמטרתנו הייתה להביא ביקורת בונה .ביחס להצעת ההחלטה .יש כאן עדיין
אי שימת לב ,לא מכוונת ,ביחס להיבט התרבותי .תרבות תורנית אינה זוכה לשום
התייחסות בתוך ההקצאה לתרבות לחינוך בלתי פורמלי ,אפשר לבדוק זאת בקלות ואני
מבקש מאוד להוסיף להחלטה את הנדבך הזה שיהיה ויתן תוקף לשוויוניות.

יצחק:

מועצה מוציאה כספים בהתאם לחוק .לדוגמא ,רשת החינוך העצמאי אינה זכאית
להקצבות.
בנושא תרבות – יום העצמאות לדוגמא גם הציבור הדתי נהנה מזה .בנושא שעת שחיה
לקאנטרי לנשים  ,אני מותקף על זה ,ואני מתפלא  -היכן אתם?

שרון:

אתה מבורך על זה.

יצחק:

איננו מחלקים לכל מגזר תקציב ,יש פעילויות משותפות וכלליות וכולם נהנים.

שרון:

להזכירך ,הוצאנו מספר נושאים של אירועי תרבות מרכזיים שיכולים לקדם שוויוניות
בנושא זה .השאר נממן בכוחות עצמנו.
יוחנן ברך בזמנו על הרעיון והוא התחיל לתפוס תאוצה וגם גדעון ברך ואני מבקש
להוסיף זאת להצעת ההחלטה.
דני גור הגיע בשעה .21:00

יוחנן:

לגבי מה שאמרתי ,אני מברך על זה ,אך מכיוון שתקציב התרבות נמוך ויש קיצוצים ,
אמרתי שתביאו נושאים ונביא אותם לדיון בועדת תרבות .בועדה נדון על כך ונביא את
המלצתנו למועצה להחלטה ,בה כל החברים יהיו שותפים.

שרון:

האם אפשר לצפות שתדונו בזה בועדת תרבות בישיבה הקרובה?

יוחנן:

אני לא יכול להבטיח ,אולי.

משה:

אני לא מכיר הרבה רשויות שוועדת תרבות מפיקה אירועים בעלי צביון מסורתי מובהק
ושמתקבל בשמחה באחוזים גדולים בציבור .אני רואה בזאת גדולה .אני מציע שתנסו
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לא לנסות להפריש חלק לאירוע נפרד אלא להשתלב באירוע עם הצביון המיוחד שלכם
ואז כוחכם יהיה חזק יותר.
שרון:

אם אפשר היה להצטרף ,לא הייתה בעיה ,אך יש כלליים הלכתיים המפריעים לכך.

יוחנן:

זה נושא כבד בפני עצמו.

משה א :זה לא נושא לדיון עכשיו.
שרון:

אז אני אביא את זה כהצעה לסדר.

דני:

תמשיכו לדבר ,להתכנס ולעשות מה שאתם רוצים עם הועדות הפיקטיביות שלכם.

הצבעה
בעד (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן  ,ניסים עובדיה ומשה גולדשטיין.
נגד (2) :משה אודיז ודני גור.
נמנע (1):שרון חוילי.

החלטה מס' 10.1
מליאת המועצה מקבלת בברכה את המחמאות של ועדת הביקורת לניהול המועצה
ובמיוחד את הערת יו"ר הועדה שהדוח מחמיא למועצה .המליאה שקלה בכובד ראש
את המלצות ועדת הביקורת אך דוחה את ההמלצות בכל הקשור לצמצום תקני כוח
אדם בתחומי החינוך והרווחה ,באשר להקטנת תקציב השמירה ובאשר לשינויים
בחלוקת תקציב התרבות המתחלק גם כיום ממילא באופן שיוויוני לכולם.
המליאה מבקשת להמשיך ולתקן את הליקויים המעטים שנותרו.
מליאת המועצה רואה בחומרה את היעדרותו המתמשכת של חבר המועצה דני גור
מישיבת ועדת הביקורת ,דבר שפוגע בעבודת הביקורת ומטבע הדברים מפריע למועצה
בעבודתה.
הישיבה ננעלה בשעה .21:05
רשמה :אורלי רזניקוב
בברכה
זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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