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צחי ברוך – מאז הגיש את התפטרותו מר אריאל ליסמן ,מנכ"ל עמותת זמארין למועצה,
בפועל.
מנהל
וללא
מכוונת
יד
ללא
העמותה
מתנהלת
העמותה נמצאת כעת במצב של שיתוק ומתנהלת מכוח אינרציה באופן בו כל מחלקה
מתנהלת באופן עצמאי .מצב זה פוגע במוטיבציה של העובדים ומונע תכנון נכון לשנת
הפעילות הבאה.
בניגוד למינהל תקין ולהוראות הדין ,המנהלים בפועל של העמותה הם ראש המועצה וסגנו.
מעבר לעובדה שמינוי שכזה אינו עומד בדרישות החוק מכיוון שנבחר ציבור אינו יכול
למלא תפקיד זה  -נבחרי ציבור שתפקידם אחר -אינם יכולים לנהל ארגון שכזה ולתת לו
את מלוא תשומת הלב.
לאחרונה ,נחשפנו בצורה המצערת לעובדה בה מתנהל אחד מגופי העמותה ללא מנהל
מעליו ,בצורת התנהלות לא תקינה לכאורה במעון יום השייך לעמותה ,לאחר שפוסט קשה
ביותר שפרסם אב לילדה במעון העלה שאלות קשות הנוגעות לבטיחותם ולבריאותם של
הילדים במקום .בנוסף ,לאחר התפטרות אריאל ליסמן מניהול העמותה ולאחר שראש
המועצה וסגנו החלו לנהל את העמותה ,התפטרו גם נציגי הציבור מהוועד המנהל ועד היום
טרם מונו נציגי ציבור במקומם .למרות אישור המועצה למינוי נציגי ציבור כפי שביקש
ראש המועצה כבר לפני חצי שנה ,מינויים להם הסכימה מליאת המועצה בפה אחד טרם
הסתיים הליך האישור.
כתוצאה מהניהול הכושל נוצר מצב בו גם החלטה פשוטה של הפעלת התכנית "בית הספר
של החגים" בוטלה ולעשרות הורים לילדים קטנים ,אין פתרון לימי החופש.
צילה רשף – במליאה בספטמבר אישרנו מספר דירקטורים ,יומי צוריאנו ,יפי חזן ואריאלה
ויזמן ,עד עכשיו לא הושלם המינוי לדירקטורים מטעם הציבור .מכרז למנהל העמותה
פורסם ובוטל ,יצא בשנית ולא רואים התקדמות לבחירת מנכ"ל .נכון יהיה למנות במידי.
אעדר מנהל פגע באפשרות להפעיל בתי ספר בחופשת הפסח.
זיו דשא – מינוי נעשה בהתייעצות עם יועמ"ש המועצה ,המציאות מראה שישנה פעילות
חדשה ,סל מדע ,פרחי ספורט ,שחמט ,ג'ודו היערכות לאירועים לאומיים ,אירועי חנוכה
וט"ו בשבט ,אירועי פורים ויהיו גם אירועים בפסח ,צהרונים גדלו ב 50 -ילדים .חופשה
בחגים לא הופעל כי לא ניתן להשיג מורים שיעבדו בחופשות .מנהלת מח' החינוך בדקה
את הנושא והנושא לא ישים .יש חלופה לקייטנות .יש חוג כדורגל לילדים שפועל .יש עו"ד
מלווה למכרז ומפקח על כל התהליך .מדובר במכרז לתאגיד עירוני .הגישו מעל 150
מועמדים קורות חיים למשרת מנהל העמותה ,גוף חיצוני ממיין את קורות החיים כולל
סדנה וראיון מקדים .ועדת איתור תראיין את המועמדים הסופיים .כל התהליך ימשך עד
סוף חודש אפריל להערכת הגורם הבוחן את קורות החיים .מונתה ועדת בחינה ע"י משרד
הפנים אגף התאגידים .נציג המתנ"ס הוא יו"ר הדירקטוריון ,סגן הממונה על המחוז ומנהל
עמותת תרבות נתניה ,לגבי הדירקטורים אריאלה ויזמן ויפי חזן ביקשו שלא להתמנות.
יומי צוריאנו מתלבט.
צחי ברוך -למה לא ממנים ממלא מקום.
זיו דשא – בזמן הקצר עד לסיום הליך בחירת המנהל אני כיו"ר העמותה מטפל בדברים.
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צחי ברוך  -הצעת החלטות:
סעיף 1
מינוי מיידי של ממלא מקום זמני למנהל לעמותת זמארין עד לבחירת מנכ"ל קבוע .ממלא
המקום יהיה אחד ממנהלי המחלקות בעמותה לפי בחירת חברי דירקטוריון העמותה .המינוי
יבוצע בתוך  5ימי עבודה מיום אישור החלטה זו.
בעד – מישה בלומנפלד ,צחי ברוך ,מאיר אזוט ,יפעת יהל ,צילה רשף.
נגד – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,איציק בלה ,ריביק שני ,אריה פולק ,פנינה סלומון.
הצעת ההחלטה נדחית.
סעיף 2
לא יועברו שום חומרים הקשורים לעמותה לידי אנשים מחוצה לה ללא חוות דעת
משפטית .כמו כן כל מינוי ייבחן ויאושר אך ורק על פי החלטת וועדת כח האדם של
העמותה ובאישור הדירקטוריון והיועץ המשפטי של העמותה.
בעד – מישה בלומנפלד ,צחי ברוך ,מאיר אזוט ,יפעת יהל ,צילה רשף.
נגד – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,איציק בלה ,ריביק שני ,אריה פולק ,פנינה סלומון.
הצעת ההחלטה נדחית.
סעיף 3
בקשה לאישור נציגי הציבור אשר מונו ע"י מליאת המועצה לדירקטוריון של העמותה,
תוגש למשרד הפנים בתוך  5ימי עבודה מיום אישור החלטה זו.
בעד – מישה בלומנפלד ,צחי ברוך ,מאיר אזוט ,יפעת יהל ,צילה רשף.
נגד – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,איציק בלה ,ריביק שני ,אריה פולק ,פנינה סלומון.
הצעת ההחלטה נדחית.
רשם :דני ביתן

זיו דשא
ראש המועצה

דני ביתן
מזכיר המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
מר מרק ויין ,קצין מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043

3

