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 משכר בכירים ועל פי אישור משרד הפנים.

 אריה פכטר:

נמצאים פה מנהל המתנ"ס בועז, ורו"ח של המתנ"ס ולכן אנחנו נדון קודם כל בדו"ח 

 .7100הכספי של המתנ"ס לשנת 

 

 ח:רו"

 אני אתחיל בסקירה קצרה על הדו"ח.

הדף הראשון זה תוכן העינינים,  הדף השני זו חוות הדעת של רואי החשבון, חוות הדעת 

זה המאזן של המתנ"ס והיתרות  3חלקה, זאת אומרת שהדוחות הם ללא בעיה. בעמוד 

 .7101לעומת  7100לסוף 
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זה תשלומים שהמתנ"ס מקבל ₪  אתם רואים שהכנסות מראש זה קצת יותר ממליון

ואתם רואים שהמתנ"ס ₪  021,111כהשתתפות בחוגים וכו' מראש. סה"כ היתרה היא 

₪  16,010זה דו"ח על הפעילויות העודף השנתי עומד על  2לא צבר עודפים. עמוד 

זה הנכסים  1. אפשר לומר שהעמותה מאוזנת. בעמוד 7101שהיה בסוף  30,112לעומת 

אנחנו רואים את  1ה מתחלק לנכסים נטו לשימוש ונכסים קבועים. בעמוד שיש למתנ"ס וז

 הפירוט של הרכוש הקבוע.

 

 יעל מידן ברק:

 מה זה רכוש קבוע?

 

 רו"ח:

בעיקר שיפורים במבנה, שיפוצים והרחבה וזה מצטבר במשך השנים. את ההוצאה הזו 

בניכוי הפחת וזה מעמיסים על פני מספר שנים. ברכוש קבוע את רואה את כל ההשקעה 

 לאורך כל השנים שהמתנ"ס קיים, מיום הקמתו.

קטגוריות. סה"כ המזומנים שיש למתנ"ס , זה תזרים מזומנים שמחולק לשלוש 6בעמוד 

 ₪.  213,201זה  - 30.07.00ליום 

 

 יעל מידן ברק:

 זה העודף שיש במתנ"ס?

 

 רו"ח:

 ₪. 16,111הוא  7100דף שנשאר בסוף ועהמזומנים זה לא עודף, 

 

 אריה פכטר:

 בועז, זה יספיק לסופגניות?

 

 רו"ח:

 ₪. 027,323זה יוצא  3העודף המצטבר, תראי בעמוד 

 

 בועז גדסי:

כמנהל המתנ"ס אני רוצה לומר כמה מילים אני יודע שמידי פעם עולות כל מיני שאלות 

בשולחן הזה ובמקומות אחרים בקשר להתנהלות המתנ"ס. שיהיה ברור שהמתנ"ס עובד 

מול הקהילה ועושה מאמצים לסייע. יש לי פה דו"ח שמראה את גובה ההנחות שנותן 

 המתנ"ס, הסיוע לתושבים במהלך השנתיים האחרונות. 
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זה הנחות מסוגים שונים, ₪.  713,717המתנ"ס נתן הנחות לתושבים בסך  7100בשנת 

ברור שהמתנ"ס נותן וחלקם לתושבים קשישים וכו'. שיהיה  חלקם במסגרת ועדת הנחות

        7111למי שמשלם עבור גן וצהרון לשני ילדים, זה חסכון של בין  01%הנחה של 

לשנה וישנם גם כאלה שמקבלים הנחות הרבה יותר גדולות מזה. בשנה ₪  3111-ל

המתנ"ס מעניק ₪.  021,111-שעדיין לא הסתיימה כבר ניתנו הנחות ביותר מ הנוכחית

דים מהישוב, הם מקבלים סיוע בלימודים והעשרה וכו'. בבוא הזמן יל 311-פעילויות לכ

 אשמח לפרט לכם יותר.

 

 אריה פכטר:

אני מאוד שמח על מה שאמרת, כי תמיד אני אומר שהמתנ"ס הוא לא רק לעשירים אלא 

 .נותן שירותים לכל הקהילה ואתם מישמים את זה בצורה יפה ביותר. יישר כוח

 

 אורי תנעמי:

תוב הכנסות ממועצה מקומית אזור מיועדות ומתחת לזה הכנסות ממועצה כ 03בעמוד 

 מקומית אזור לא מיועדות, מה ההבדל?

 

 רו"ח:

 מיועדות זה לטובת פעילות ספציפית וישנה פעילות שוטפת שהיא לא מיועדת.

 

 אורי תנעמי:

מה אני מבקש שנקבל חברי המועצה דו"ח שנתי או כל חצי שנה, כי אנחנו רוצים לדעת כ

 עולים החוגים.

 

 אריה פכטר:

אנחנו כרגע דנים בדו"ח הכספי וצריכים לאשר אותו, על מה שאתה מדבר יש הנהלה 

 למתנ"ס ואני בטוח שאם תקבע עם בועז תקבל כל תשובה שתבקש.

 

 אורי תנעמי:

 רוצה להגיד ואתה...אתה לא נותן לי לדבר, אתה לא יודע מה אני 

 

 אריה פכטר:

 ר יותר מידי, כבר כמה שנים.אני שומע אותך כב

 

 אורי תנעמי:

 בושה.
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 אריה פכטר:

 אתה בושה גדולה.

 

 אורי תנעמי:

 למה ההתנהגות הזו שלך? מה כואב לך?

 

 אריה פכטר:

 כואב לי שאחד כמוך מייצג את הליכוד באזור.

 

 אורי תנעמי:

קל, שיהיה מליון ש 3אני מבקש שיהיה דו"ח של המתנ"ס כולל עם כתוב שכר עובדים 

 פירוט מי העובדים ומה הם עושים.

 

 רו"ח:

יש לך פירוט ברמה של כל פעילות ופעילות וכל סוג  07וביאור  00בדו"ח הכספי בביאור 

הכנסה והוצאה. לא נכנסתי לזה, כי בדרך כלל בהצגה של דו"ח לא נכנסים לביאורים אלא 

 אם יש משהו מהותי.

 

 אורי תנעמי:

 חוששים? מה כבר ביקשתי.אני לא יודע, ממה אתם 

 

 אריה פכטר:

 במיוחד ממך אנחנו מאוד חוששים, כי אתה בן אדם מסוכן.

 

 אורי תנעמי:

 אולי אתה מסוכן?

 

 אריה פכטר:

 .7100מי בעד אישור הדו"ח הכספי של המתנ"ס לשנת 

 

 מחליטים:    

 מאושר ברוב קולות 7100הדו"ח הכספי של המתנ"ס לשנת    

 בעד 2   

 נעים: אורי תנעמי, יעל מידן ברק, אלי פילורזדה.נמ 3    

 

 אני ממשיך בסעיפים שעל סדר היום.
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 מישיבת המועצה. 21/07: אישור פרוטוקול 0סעיף 

 

 יעל מידן ברק:

אין בעיה עם רוח הדברים, אבל מי שמתמלל את הישיבה, אז יש מגמה שהוא מכניס 

רוצים לכתוב מילה במילה, אבל אם כותבים כלשונו אז אני לא מבינה את  םהערות אגב. א

ההערה בדף האחרון שאריה אומר "יפה מצידכם אפילו לפיתוח הישוב אתם מתנגדים". מה 

 עוד שאנחנו נמנענו ולא התנגדנו.

 

 אריה פכטר:

 משה תיקח את זה לתשומת לבך.

 

 יעקב פרידמן:

לוננת שלא כותבים מילה מסויימת או משפט מסוים אבל הטייפ מקליט כלשונו, בעבר הת

 שאמרת, אז מה את רוצה?

 

 אורי תנעמי:

יש משהו במה שהיא אומרת, מה עוד שזה לא היה מדוייק, נמנענו ולא התנגדנו. אתה 

 אמרת שהתב"ר הזה מגיע בגלל הבחירות.

 

 מחליטים:

 .הפרוטוקול מאושר פה אחד   

 

 אורי תנעמי:

 קולבתנאי שתשנה בפרוטו

 

 אריה פכטר:

 אתה יכול להתנגד, אני לא משנה כלום, מה שנאמר ויכתב וזהו זה.

 

   0,271,111בסך  7103ים לאומי ופועלים לשנת קאישור מסגרת האשראי בבנ: 3סעיף 

 בכל בנק           

 

 אורי תנעמי:

 בכמה היא מנוצלת במשך השנה?
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 אריה פכטר:

מליון, הכל בהתאם לצרכים,  0/7יש חודשים שמנצלים  כמה שצריך, החודש לא ניצלנו,

 ככלל אנחנו משתדלים לא לנצל.

 

 מחליטים:    

 בכל בנק פועלים  ₪  0,271,111בסך  7103האשראי לשנת    

 מאושר פה אחד   -ולאומי                                  

 

  7107לשנת  3אישור הדו"ח הרבעוני מספר  : 2סעיף 

 

 יטים:מחל    

 הדו"ח מאושר ברוב קולות   

 בני שגיר -נמנע  0   

 אורי תנעמי, אלי פילורזדה, יעל מידן ברק. -נגד  3   

 

 בנית אי תנועה ברחוב יצחק שדה - 101הגדלת תב"ר מסר  : 1סעיף 

 

אנחנו מבקשים להגדיל את ₪,  211,111כזכור לכם אישרנו בישיבה קודמת תב"ר ע"ס 

מהיטל השבחה.  -₪  111,111נוספים וסך כל התב"ר יהיה ₪  211,111-התב"ר ב

 התוספת היות והחלטנו להעמיד גם עמודי תאורה על כל הכרוך בזה.

 

 יעל מידן ברק:

 למה אי אפשר לראות תוכניות?

 

 אריה פכטר:

 את יכולה להגיע לשמואל ישראל והוא יראה לך את התוכניות.

 

 יעל מידן ברק:

האם פותרים את הבעיות שמול המתנ"ס היכן ₪, למליון  הולכים לעשות עבודה בקרוב

 שהירקן והמכולת?

 

 אריה פכטר:

 אין לזה קשר.

 

 מחליטים:    

 הגדלת התב"ר מאושרת ברוב קולות   

 יעל מידן ברק, אורי תנעמי, אליהו פילורזדה -נמנעים   3   
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 שיפוצי קיץ - 112: שינוי בתב"ר 6סעיף 

 

אבל המקורות השתנו כל הכסף הזה מהיטל ₪,  611,111 -סכום  התב"ר נשאר על אותו

 השבחה.

למפעל הפיס יש אמות מידה איך ולמה הוא מאשר את הכספים, אנחנו הגשנו בקשה ואשרו 

שלב זה עוד לא קיבלנו החלטה מה נעשה עם ב, כאשר 7103לשנת ₪ מליון  0/7-לנו כ

 הכסף.

 

 מחליטים:    

 חדשינוי התב"ר מאושר פה א   

 

 מיחשוב מוסדות חינוך - 101הגדלת ושינוי תב"ר מספר   :2סעיף 

 

ממפעל ₪  711,111  ₪, 311,111הוספנו עוד ₪  711,111התב"ר שאושר היה על סך 

נוספים מקרן היטל השבחה, סך הכל, כל התב"ר לאחר ההגדלה ₪  011,111-הפיס ו

111,111 .₪ 

 

 מחליטים:    

 התב"ר מאושר פה אחד   

 

 אישור המועצה לצרף את עירית אור יהודה לתאגיד המים המשותף חולון,  :1 סעיף

 אזור, בית דגן             

 

כמו שצירפו את בית סגן רוצים לצרף את אור יהודה, זה אומר שרווחי התאגיד יגדלו, וגם 

 אנחנו בעתיד נהנה מההכנסות.

 

 מחליטים:    

 המשותף לחולון,צירוף אור יהודה לתאגיד המים מי שקמה    

 מאושר ברוב קולות  -אזור ובית דגן                                 

 נמנעים: יעל מידן ברק, אורי תנעמי, אלי פילורזדה 3   

 

  %11-אישור המעצה להעלות את שכרה של מהנדסת המועצה מריאנה אשכנזי  ל :0סעיף 

 משכר בכירים ועל פי אישור משרד הפנים            

 

 אני יכול להגיד לכם שהאשה הזאת עובדת קשה מאוד ומשקיעה המון בעבודתה
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 יעל מידן ברק:

לפני כן אי חייבת  לומר שהשירות שמריאנה נותנת לציבור, תושבים שבאים להתייעץ, הם 

לא עובדים אצלה, הם באים לקבל שירות, מה שקורה שהם מקבלים יחס כמו פליטים ויש 

 יה ולידיעתה.להביא את זה בפנ

 

 אריה פכטר:

 אני לא תלוש מהמציאות וגם אלי מגיעות תלונות בנושא.

האשה עובדת מאוד קשה, אבל זה לא מסביר את היחס לתושבים ואני אדבר איתה עוד 

 פעם.

 

 מחליטים:    

 שכר בכירים 11%-העלאת שכרה של מריאנה אשכנזי ל   

 מאושרת פה אחד ועל פי אישור משרד הפנים   

 

 יעל מידן ברק:

לפני שאתה נועל את הישיבה, אני הוצאתי דו"ח על בחינות המיצב מהאינטרנט, אתה יכול 

לראות שמה שרואים בדוחות זה לא משהו שאפשר להתגאות בו. בכל הדברים אנחנו 

מתחת לממוצע הארצי. מתמטיקה, מדעים, אנגלית. מה שמענין שבכיתות הנמוכות אין 

אוקונומי נמוך לגבוה, אבל הפער הולך וגדל בכיתה ה, ואתה והבדל בין הילדים מסוצי

רואה שהחלשים נחלשים יותר ואני חושבת שיש מקום לחשיבה יותר מעמיקה שאולי 

 נעשתה אבל לא הגיעה לשולחן המועצה.

 

 אריה פכטר:

כן לידיעתך, ביום חמישי תתקיים כאן ישיבה עם משרד החינוך, הישוב שלנו מועמד לפרס 

הארצי. זה לא קבע אריה פכטר אלא משרד החינוך, ואם נבחרנו אנחנו וגבעתיים החינוך 

 כטובים ביותר במחוז, זה אומר משהו, זה אומר הכל.

קירה על הנעשה בחינוך באזור. סבישיבה הבאה אני אביא את מנהל מחלקת החינוך שיתן 

 7101-לי מואו 7110-אנחנו עם אצבע על הדופק בכל דבר, והנתונים שאת רואה הם מ

 ומאז היו שינויים.

 המציב זה לא הדבר העיקרי בנושא החינוך באזור, ישנם פרמטרים שהם חיוביים מאוד.

 

 אני נועל את הישיבה.

 

 

 אריה   פכטר      משה        חכים

 

 ראש המועצה      מנכ"ל  המועצה


