22/11/18
סיכום ישיבת ראשי ועדים מיום 21.11.18
נוכחים:
מיכה אסף  -יו"ר הנהלת המרכז הקהילתי.
שאול עקביה  -יו"ר ועד מקומי בית חרות.
פיליפ פרומן  -יו"ר ועד מקומי בית ינאי.
יעל תבורי  -יו"ר ועד מקומי בת -חן.
יורם רביב  -יו"ר ועד מקומי בית חרות.
צחי עין גל  -יו"ר ועד מקומי כפר ויתקין.
גיא גולן  -מנהל המרכז הקהילתי.
נעדרו:
אסף לופו  -יו"ר ועד מקומי גבעת שפירא.
דיצה ביימל  -יו"ר ועד מקומי מכמורת.
שלמה דוד  -יו"ר ועד מקומי ביתן אהרון.
אורחים:
עופר כהן  -חבר הנהלה ומרכז כפר ויתקין.
אשי דרומי  -נציג בית חרות בהנהלה ,יו"ר ועדת ספורט וחבר ועדת כספים.
טלי שני  -נציגת בית חרות בהנהלה וחברת ועדת תרבות.
סדר יום:
 .1התנהלות הנהלת החשבונות של המרכז הקהילתי.
 .2מתווה יום העצמאות.
 .3תקציב יום הזיכרון.
 .4שונות :בית העם ,ערב עיון לועדים נכנסים ,דיון על מטרות המרכז.
 .1התנהלות הנה"ח של המרכז הקהילתי :
א .עופר כהן סקר את הנסיבות להודעת כפר ויתקין על סיום מתן שרותי הנהלת חשבונות למרכז הקהילתי,
שעיקרן עומס על המערכת ושינוי ארגוני צפוי לאור פרישת עובדים.
ב .הודעת אגודת כפר ויתקין נמסרה למרכז הקהילתי ולמועצה .המועצה ביקשה הודעה רשמית על מעבר
הנהלת החשבונות למועצה .הנושא מחייב מבחינתם היערכות.
ג .גיא סקר בקצרה את מסקנות ועדת הבדיקה שדנה בנושא בשנה שעברה ואת ההחלטה שנתקבלה בפורום
ראשי הועדים וההנהלה להמשיך להתנהל בכפר ויתקין.
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ד .בדיון הנוכחי הודגש על ידי הדוברים שמקום ההתנהלות אינו טכני בלבד וכי יש לכך השלכות על העצמאות
הניהולית ברמה האסטרטגית לטווח הארוך.
ה .הפורום עודכן על הפגישה שנערכה עם מבקר הנהלת החשבונות של כפר ויתקין -רו"ח אמיר כהן ממשרדו
של בעז מקלר ,בו עלתה חלופה ל פתוח חשבון בנק משותף על ידי ועדים מחוף חפר ,שיהיו מוכנים לקחת
אחריות על חשבון קרדיטורי (לל א אפשרות ללקיחת אשראים וחריגה) עם מנגנוני בקרה מוגדרים .במקרה
כזה הנהלת החשבונות תתנהל במרכז הקהילתי.
ו .הודגש כי החלטה כזאת צריכה להיבחן גם מול עמדת הנהגת המועצה הנכנסת .יורם קיבל על עצמו לבחון
את הסוגיה מול ראשת המועצה הנכנסת.

החלטה:
א .מנהל המרכז הקהילתי יכין בהקדם נייר עמדה מפורט הכולל את כל המשמעויות של פתיחת חשבון
כאמור ,לרבות עלויות הנהלת חשבונות ,תוכנה ,משמעויות תזרימיות ודרישות רגולטיביות.
ב .עופר ויורם ייבחנו את המשמעויות והדרישות מול הבנק ויצרפו את מסקנותיהם לנייר העמדה.
ג .הועלתה אופציה נוספת לבחון שוב מול הנהלת כפר ויתקין משמעויות כספיות וטכניות שיותירו את
המצב על כנו.
 .2מתווה יום העצמאות :
א .צחי עידכן את הפורום על החלטת הועד המקומי בכפר ויתקין לשתף פעולה עם ישובי חוף חפר בקיום
אירוע יום העצמאות  ,במתווה בו יינתן מענה כולל לנוער ויישמור על אירוע אינטימי המאפשר לאוכלוסיית
הותיקים נגישות .ההצעה היא לקיים  3מוקדי פעילות בישובים שונים בחוף חפר ומוקד משותף לנוער .כל
מוקד יארח ישוב או שניים ויקבל דגש מיוחד מבחינת תוכן.
ב.
ג.
ד.
ה.

כל האירועים יתנהלו בראיה תקציבית כוללת בתכלול של המרכז הקהילתי.
לתושבי חוף חפר תהייה אפשרות לבחור באופן חופשי במהלך הערב לאיזה מוקד להגיע.
הומלץ על קרבה גיאוגרפית בין המוקדים .הנושא צריך להיבחן עם מכמורת.
ישובים בהם קיים ניסיון מצטבר בהפקת אירוע יום העצמאות (כפר ויתקין ומכמורת) יירתמו מנגנונים אלו
למאמץ והמרכז הקהילתי ירכז מאמץ בהתאם לצורך ובארגון מתחם הנוער.

ו .כפר ויתקין ציינו כי מבחינה תקציבית יש בכוונתם לשמר את היקף ההשקעה מהשנה שעברה (כ 150-
אלש"ח).
ז .המרכז הקהילתי ציין את החשיבות הקהילתית הגדולה בהחלטה לקיים לראשונה ארוע במתווה משותף
לכל ישובי חוף חפר ,תוך התייחסות לצורך שעלה מהתושבים לתת מענה לנוער ,לותיקים ולמוקדים
אינטימיים ככל הניתן.

החלטה :מנהל המרכז הקהילתי יכנס את חברי ועדת תרבות שיגבשו נייר עמדה מפורט הכולל את כל
המשמעויות (בדגש על תקציב וקונספט) של המתווה המוצע.
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 .3תקציב יום הזכרון :
א .לאור בקשת ועדי בית חרות ובית ינאי להפחית באופן משמעותי את תקציב יום הזכרון ,המרכז ריכז בנייר
עבודה פרוט תקציבי הכולל הצעות מחיר מספקים עיקריים  -ציוד ,הגברה ותאורה ופרחים .הנתונים הוצגו
לפורום במסמך מרכז המצורף כנספח לסיכום זה.

החלטה:
א .לאור הממצאים תקציב יום הזכרון שעמד בשנת  2018על כ 58,000-ש"ח יצומצם למנעד שבין 40,000
ש"ח ל 48,000-ש"ח .ההפרש תלוי בהצלחה של המרכז לגייס מתנדבים לתפקידים :במאי ,מנהל
מוסיקלי ,אומן לערב שירי לוחמים וחשמלאי .המרכז יעשה מאמץ לגייס את בעלי התפקידים כאמור
ויעדכן את הפורום.
ב .לא הוזכר בישיבה הרצון של בית חרות לא לשאת בהוצאות הכרוכות בהפקת האירוע בבית העלמין.
הנושא יקבל ביטוי בה צעת התקציב הסופית שתוגש לאישור.
ג .צויינה הערתו (הטלפונית ערב הישיבה) של דב ברמן גזבר חופית לקבוע תקרת הוצאות לאירוע יום
הזכרון ויום העצמאות ,שלוקחת בחשבון הוצאות בלתי צפויות .מנגנון זה יאפשר לישובים להיערך
תקציבית ולא יידרוש מהם לפרוץ את התקציב בגמר החשבון.
 .4שונות :
א .ערב עיון לועדים נכנסים :המרכז יקיים ערב עיון לועדים נכנסים ,בו תינתן סקירת עומק על המרכז
הקהילתי ,יתקיים סיור במתקני המרכז ויתקיים פאנל שאלות ותשובות .המפגש יתואם למועד התכנסות
ההנה לה הקרובה בשבוע הראשון שלאחר חנוכה .13.12.18
ב .בית העם:
 .1הפורום העלה את הצורך לתקף את ההסכם עם המועצה בנושא נשיאת גרעונות תפעול של בית העם.
 .2גיא ציין את הפער הקיים כיום בהבנה של מקבלי ההחלטות במועצה בכל הנוגע למשמעויות
ההצטיידות ,התקציב והתפעול של היכל התרבות  .המרכז ייזום סיור למידה בהיכל התרבות דרום
השרון  -הדומה במידה רבה לבית העם מבחינת הזיקה למועצה איזורית ולגודל האולם.
הסיור יתקיים באחד מימי שישי הקרובים ויזומנו אליו מקבלי החלטות בדרג המועצה והשלוחה.
מועד ישלח למוזמנים.
 .3דיון על מטרות המרכז הקהילתי :
שאול צ יין את הצורך בפתיחת דיון מחודש על מטרות המרכז הקהילתי בדגש על היבטים חינוכיים
ונוער .המרכז יעלה את הנושא לסדר היום של הפורום וההנהלה.

רשם :גיא גולן
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