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: אליהו ליבמן, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, שלומי שוקרון, סטס גרשיקוב, חיים זלינגר,משתתפים
אליעזר רודריג

: מלאכי לוינגר, ליטי סעיידלא השתתפו
 שולי שמעון, חיים שחרנוכחים:

  :   סדר יום

עדכון ודיון על המתנ"ס.1
אישור תברי"ם.1

נותן סקירה על פעילות המחלקה מנהל מחלקת שפ"ע מר חגי גלס

  : עדכון ודיון על המתנ"ס  1  סע' 

ישראל אזולאי סגן ראש המועצה ויו"ר הנהלת המתנ"ס נותן סקירה מפורטת על המצב הכספי
 מיליון ₪ חובות( ומעדכן באופן כללי על תוכנית הבראה2.9החמור שהמתנ"ס שרוי בו )כ-

שגובשה ע"י מר אריה בניונס מנהל המתנ"ס בפועל מטעם החברה למתנסי"ם. 

אזולאי: היקף המשבר הכספי וחומרתו, התברר לי מאז כניסתי לתפקיד יו"ר הנהלת המתנ"ס לפני
כחודש 

וחצי ומאז אני לא חותם על צ'קים למעט משכורות לעובדים, כדי למנוע מצב של חדלות
פירעון. אני חייב לציין כי ראש המועצה וגזבר המועצה עושים מאמצים גדולים לסייע ככל

האפשר בהתמודדות המיידית עם המצב המורכב, אך ללא תוכנית הבראה אמיתית שאנו
נדרשים לה מצד משרד הפנים לא נוכל להיחלץ מהבעיה הקשה שנקלענו אליה. 

מנהל המתנ"ס בפועל והבקר מטעם החברה למתנס"ם גיבשו תוכנית הבראה ולהלן עיקריה:

צמצום כח אדם בהתאם למבנה ארגוני חדש שיגובש. .1
מתן פתרון מיידי לתזרים המזומנים ע"י:.2

 מהרשות )הלוואה(.400,000קבלת מענק ע"ס ₪ 
-300,000הגדלת מסגרת אשראי ב.₪ 
 מיצוי גביה של חובות לקוחות ומוסדות למתנ"ס
. הסדרת חובות המועצה למתנ"ס

 ₪ במקום600,000הגדלת התקציב הבלתי ייעודי שהמועצה מעבירה למתנ"ס ל-.3
350,000 ₪ 

הפסקת פעולות ללא כיסוי תקציבי..4
עדכון התקציב הקיים ועבודה באיזון תקציבי שוטף..5
 שנים.5 תוך 0צמצום הגרעון המצטבר ל-.6
הסדרת תהליך הניהול במתנ"ס כולל מבנה ארגוני חדש והגדרות תפקיד מסודרות:.7

.נהלים בתחום הרכש, ההתקשרויות וכח אדם



.בקרה ופיקוח םנימית וחיצונית
.)הפעלת וועדות כנדרש )ביקורת, כספים, כ"א והנהלות

לאור האמור לעיל אני מבקש להעלות להצבעה את הצעת ההחלטה הבאה:

המועצה רושמת בפניה את המצב הכלכלי הקשה של המתנ"ס בהתאם לדיווח שנתתי.א.

המועצה מאשרת את תוכנית ההבראה המוצעת ונותנת את ברכתה להצלחתה.ב.

ראש המועצה והנהלת המתנ"ס יוציאו פרסום מסודר ומפורט לתושבים אודות מצבג.
המתנ"ס.

חיים שחר: בשנתיים וחצי האחרונות היתה במתנ"ס בעיה התזרימית קשה וחשבתי שהיא  נובעת
בגלל 

"קולות קוראים" והחלטת  ממשלה – פרוייקטים שדרשו מימון ביניים בהיקף של מליוני ₪.
לאחרונה, לאחר שהעברתי למתנ"ס את התקציבים לפני שנתקבלו והלחץ התזרימי מצד

המתנ"ס לא הפסיק ואף החמיר – הבנתי שמשהו לא כשורה. 
יודגש כי הדוחו"ת הכספיים השנתיים, הראו איזון ואף עודף, ורק לאחרונה מאז כניסתו של

ישראל אזולאי לתפקיד יו"ר הנהלת המתנ"ס החלו בדיקות מעמיקות שנערכו ע"י בקר
החברה למתנס"ם מר דני זמיר, והתגלתה התמונה האמיתית כי הדוחות הכספיים החיוביים

לכאורה, היו מצג שווא שלא שיקף את המציאות לאשורה.
לקח עיקרי מהמצב הוא, כי המתנ"ס חייב להעסיק איש כספים מקצועי וקפדן שינהל את

תקציב המתנ"ס.
מדוע אין חיוב אישי על מי שגרם למצב הזה?שלומי: 
מדוע החברה למתנסי"ם שמחזיקים בשליש מהמתנ"ס לא משתתפת בכיסוי הגרעון? הם לארודריג:

יכולים להתנער ורק להסתפק בהצעות.
שלומי ואני לא נוכל להצביע על תוכנית הבראה שאנו לא מכירים את פרטיה ובעיקר את סטס:

הקיצוצים המתוכננים בכח אדם. אם לא משתפים אותנו אז לפחות שיעדכנו אותנו אפילו
בפורום סגור.  

גם אני לא אוכל להצביע על תוכנית שאיני מכיר ובכלל לא ברור לי מדוע מליאת המועצהזלינגר:
צריכה

 להצביע על תוכנית ההבראה. זה צריך לעלות לדיון בהנהלת המתנ"ס.

  : אישור תברי"ם  2  סע' 

 – החב' הממשלתית לתיירות – שילוט בקריית ארבע 1074תב"ר מס' 
 200,000₪השתתפות חמ"ת – 
 ₪ 50,000קרן חלף השבחה – 

 250,000₪ – 1074סה"כ תב"ר 
 

 LPR – 60,000₪ – היח' להתיישבות – רכש ומצלמות 1072תב"ר מס' 

 ₪ 425,000 – היח' להתיישבות – מערכת גילוי חיצוני לגדר – 1071תב"ר מס' 

 ₪ 50,000 – היח' להתיישבות – רכש ציוד לצוותי צח"י – 1070תב"ר מס' 

הצבעה: בעד – פה אחד

10/6/2019 מיום 10/2019 בישיבה מס' 2החלטה בסע' 
לאשר את התברי"ם דלהלן:הוחלט 



 – החב' הממשלתית לתיירות – שילוט בקריית ארבע 1074תב"ר מס' 
 200,000₪השתתפות חמ"ת – 
 ₪ 50,000קרן חלף השבחה – 

 250,000₪ – 1074סה"כ תב"ר 
 

 LPR – 60,000₪ – היח' להתיישבות – רכש ומצלמות 1072תב"ר מס' 

 ₪ 425,000 – היח' להתיישבות – מערכת גילוי חיצוני לגדר – 1071תב"ר מס' 

 ₪ 50,000 – היח' להתיישבות – רכש ציוד לצוותי צח"י – 1070תב"ר מס' 

                                                                  אליהו ליבמן
שולי שמעון

                                                                  ראש המועצה
מנכ"ל המועצה

רשם: שולי שמעון


