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סדר היום:
דיון בדו"ח מבקר המועצה לשנת  2017ובהמלצות ועדת ביקורת מיום 5.12.17
ספי בר-ניב  ,יו"ר ועדת הביקורת ,הציגה את המלצות ועדת הביקורת לגבי דוח מבקר המועצה
לשנת  .2017מציינת כי המבקר ביצע עבודה רצינית ומקיפה.
מבקר המועצה הציג את הנושאים שבוקרו במהלך השנה והכוללים את התנהלות האגודה למען
הקשיש ,מערך רישוי העסקים ,הספרייה בביה"ס "תפוז" ,עמותת הפטנק וכן הציג את דוח נציב
תלונות הציבור לשנת .2017
ראש המועצה הודה למבקר המועצה ולוועדת הביקורת על עבודתם ואמר כי הדוח מצביע על
שיפור בעבודת המועצה בכל הנושאים שנבדקו .הביקורת היא נושא חשוב ,המהווה משוב
שמאפשר שיפור תהליכי עבודה ובקרה.
בנושא רישוי עסקים עולה כי לתאריך הדוח יש למרבית העסקים ביישוב (למעט  )2רישיון עסק,
זהו נתון איכותי ביחס למצב בארץ ומהווה תוצאה של עבודה יסודית של המועצה .רישוי עסקים
הוא נושא מורכב הנתון לרגולציה מכבידה מאוד בעיקר מגורמי חוץ כמו כיבוי אש ,שרונים וכד'.
הנושא עובר כיום רפורמה כללית ארצית במטרה להקל על בעלי העסקים ,תוך שמירה כמובן
על בטחון ובריאות הציבור.

שרון חוילי מציין כי יש לתקן את פרוטוקול ועדת הביקורת בנושא הפטנק שכן הכוונה לא הייתה
והדבר אינו אפשרי שהמפקח על התמיכות יבדוק את כל החשבונות של העמותה .בשביל זה יש
רו"ח.
ספי בר-ניב מאשרת את הדברים.
תומר יפת מבקש לקבל התייחסות המבקר לקריטריונים לתמיכה בפטנק ומצר על ההתנהלות
בין האגודה למען הקשיש לבין המועצה.
מבקר המועצה מציין כי הקריטריונים לתמיכה בפטנק אושרו על ידי היועץ המשפטי של
המועצה ,הוגבלו לשנים  2018-2017ונועדו לטפל במצב ייחודי שבו עמותה מאבדת מקור מימון
חיצוני משמעותי .האגודה למען הקשיש הפסידה בגלל התנהלותה הבעייתית חלק מכספי
התמיכה בשנים  .2016 ,2015האגודה יישמה ,רק לאחר עיכובים בלתי מוצדקים ,את החלטות
המועצה ,שהתקבלו בעקבות המלצת מבקר המועצה ,לתגבר את הועד המנהל שלה בחבר בעל
ניסיון רלבנטי ,וזאת כדי להבטיח את איכות קבלת החלטות וחיזוק הבקרה בעמותה.
ויקטור כהן מציין כי דוח הביקורת הוא טוב ומודה למבקר המועצה ולוועדת הביקורת על
עבודתם.
ראש המועצה מסכם את הדיון ומבקש לאשר את המלצות ועדת הביקורת עם תיקון בנושא
הפטנק ומעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד )7( :טל גורקי ,גילת ברכר ,טל תעסה ,ויקטור כהן ,שרון חוילי ,אבי קידר וספי בר-ניב.
נגד )1( :תומר יפת.

החלטה מס' 63.1
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  ,5.12.17בכפוף לעדכון בנושא
הפטנק .המועצה תעדכן את יו"ר העמותה בנושא קיום הוראות נוהל של רשם העמותות .כמו כן
המועצה מבקשת ממבקר המועצה לערוך בשנת  2019ביקורת מעקב על פעילות עמותת
הפטנק.
רשמה :יהודית ליס

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה

