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גולברי:אנימתכבדלפתוחאתהישיבהשלאמןהמנייןלאישורהצעתהתקציבכפישנמסרהלכם.

שביט מס:אנימבקשלתקןאתפרוטוקולישיבתמליאתהמועצהמיום25.8.09כדלהלן:
 .1בהמשךלדבריבנושאמסגרתהצעתושלאביקולמןבשםסיעות:יחדבתנופה,אופק,מורשתוחבר
המועצהמריוסיברקןבנושאהתקציבאבקשלהצביעעלההצעהכמסגרתתקציבלמועצההמקומית
קדימה-צורןלשנת2009.
 .2כמוכןאבקשלהכניסלפרוטוקולשלמרותבקשהזוראשהמועצהנמנעלערוךהצבעהעלההצעה,בטענה
שאיןאפשרותלהצביעעלההצעהמכיווןשלאהונחהעלשולחןהמועצהלפניהישיבה.
 .3בסיוםהישיבהנערכההצבעהעלהצעתראשהמועצהלתקציב2009בלבד,שנדחתהברובשלחברי
מליאתהמועצה.

התיקוןבמכתבושלשביטמסמיום30.9.09נרשםעפ"ימיטבזיכרונםשלרובחבריהמועצהומהווהחלק
מפרוטוקולהישיבה.
יחדעםזאתראשהמועצהמסתייג,מאחרולאזכורלושהנושאיםהמוזכריםבמכתבושלשביטהיוחלקמישיבת
המועצה.
מר סאמי תלאווי:אנימבקשלדעתאםבקשותיהםשלחבריהמועצהלתיקוניהתקציבמופיעיםבהצעההחדשה?
יזהר קמחי:רובהבקשותשלהחבריםלקיצוציםאכןמופיעותבהצעתבתקציב.
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יוסי ברקן :התיחסותי בישיבת מועצה לאישור תקציב  00 - 4331אוקטובר 31
ראשיתברצונילברךאתמרסמיטלווי,סגןהממונהעלמחוזהמרכזבמשרדהפנים,עלשכיבדנובנוכחותו
בישיבתמועצהחשובהזו.
אפתחבציטטהמספרושל,דר'חייםמלמד,"רולטהסינית"המציג36אסטרגיותשווקיותלמנהלים.
" שתיקה שווה זהב ,הקשבה שווה כסף ובמקרה הספציפי הזה כסף שווה יותר מזהב"
אניפונהבזאתלראשהמועצהלהקשיבלדבריםשאומרמבלילקטועאותיתוךכדיולוע"מלנסותולמצותהאמור
במסרהנ"ל.
מאזהצטרפותילקואליציהבמועצההנוכחיתאנונדרשיםלעיתיםמזומנותלדוןולאשרתקציביםלביצועפעולות
המועצה.
הדיוןהנוכחיבתקציב2009מתרחשמאוחרמידיוכלרצוןשלנולהשפיעעלתוכנוומסגרתויהיהרקמסשפתיים.
הדיוןלצערימתמקדתמידבמספריםבלבד,ולאביעדיםובמטרותשנקבעולהשגהבטווחהבינוניוהארוך,אשר
התקציבהינונגזרתמהם.
אנושוכחיםכילתקציבאיןראשידייםורגלייםוהואכשלעצמולאמסוגללחשובולנהלאתעצמו.
המחוקקקבעבסוגיהשלדיניחברותבפברואר2002כינושאיהמשרהבחברההםהאחראיםליציבותההכלכלית,
הםהקובעיםוהמנהליםולאהפירמהמשוםשזהוגוףמשפטיוירטואלי.בהשאלהאומרואדגישכימישמנהל
במועצהאתהתקציבהואהאחראיבאופןאישיוישירלניהולוהמאוזןלטובולרע.עלכןאנילאאתיחסלסעיףזה
אואחרלתקציב2009משוםחוסרהשותפותשלנובניהולהשוטף,אלאלמדיניותולתרבותהניהולהמושרשת
היטבבמועצההמקומיתהנוכחית.
הגירעונותהכספייםשלהמועצהעדהיוםמאזסוף2004הםעצומים,עשרותמליוניש"חוכלחריגהמהתקציב
כיוםתורמתלהגדלתו,לשעבודעתידינו,עתידילדינוונכדינומשוםשחובותצריךגםלהחזיר.הדברמתבצעכיום
ע"ילקיחתהלוואותואשראימבנקיםשוניםואיןכיוםתוכניתברורהלצימצומםבעתיד.
מאזחודשמרץ09שמנולעצמינוחבריואני"מתנועתמנהיגותמנצחת"כמטרהלהעניקכליםמעשייםלמנהלי
המחלקותהשונותבמועצהולראשהמועצהעצמו,לשםבניתתקציבמאוזןלשנת2009תוךמתןדגשעלצמצום
הגרעוןהקיים.עלכן,הצענולקבועכיתקציבלשנהזויתבססעלהתקציבהמאושרלשנת2008בהפחתהשל
,15%כךשבראיהשלמספרשניםנוכלבנוסףלהעמקתהגביהוהתיעלותלצמצםמאודאתהגירעוןואףלאפסו.
בתקווהשלפניסוףקדנציהזונהיהמועצהיציבה,מאוזנתתקציביתועוד..

לאחרמספרמפגשיםעםמנהליהמחלקותהעלינו"חרסבידינו"ככלללאראינוהרתמות,מנהיגותוהובלהשל
המגמהאותההצגנוולאנוצלהע"יראשהמועצהההזדמנותשלהרתמותינוההתנדבותיתוהאכפתיתלתרומה
ממשיתליישורקו.
התוצאהשהושגההיתההפוכהומציגהנורמההתנהגותיתש-"מהשהיההואמהשיהיה".שינויבתרבותהניהול
מסתברהינויעדקשהלהשגה.ראשהמועצהמנהלעדהיוםתקציבחודשישהואנגזרתשל1/12מתקציבהביצוע
שלשנת2008שהתבררלפנימסחודשיםכחורגב3-מיליוןש"חמהתקציבהמקוריוהמאושר.חריגהזומתווספת
לגירעוןהכללי.
במקביללמפגשיםאלהנערכוביוזמתינומספרמפגשיםאישייםעםראשהמועצהבהםהוצגובפניונושאיםשונים
לטיפולוגישותלקביעת"אבנידרך"להשגהבחתךרבעוני.כלהנושאיםשהועלובפניוהיועלבסיסהעיקרוןשל
"אורחשלרגערואהכלפגע"ולצערינוכלהנושאיםנשארובגדרדיבוריםבלבד.
בישיבהשלסוףחודשיוליאשרדנהבאישורהתקציבהצגתילחבריהמועצהולעומדבראשהמסמךעמדההמתאר
סדרפעולותחיוניותלביצועאשרישומםעד15אוק09(מועדאחרוןלאישורהתקציבעפ"יהנחיותמשרד
הפנים)היהמביאלהצבעתיבעדאישורתקציב2009
ראשהמועצהניצלאתהמעמדלניגוחאישי,הצהירכיכלפעולותההתנדבותאותןביצעתינחלוכשלוןחרוץ,
והתעלםמכלהנושאיםשהצגתיכמובאיםעלידיאדםזרשאינומעורהביישוב.
לסיכום
החלטותמועצהשנתקבלוברובקולותלאמבוצעותמסיבותומשיקוליםלאברורים.
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עוזרראשהמועצהשמונהבתחילתהקדנציהכעובדעלתיקניעדייןמשמשבתפקידו,למרותהגירעוןהתקציבי
ולמרותהוראותמשרדהפניםלהחזירולתפקידוהקודם.
דיוניםרבעונייםבסטטוסתב"ריםשאושרוומנוהליםבישוב,לאמתקיימיםלמרותפניותחוזרותונשנות.לעניות
דעתיכלהנושאהזה,המגלגלמליוניש"ח,לאמבוקרומנוהלתהליכיתוזהאוליההסברמדועעדהיוםלאהוצגו
בפנימליאתהמועצה.
תקציבאגרתהשמירהמנוצללמטרותשונותמלבדיעודוהמרכזי,קרישמירהעלרכושםוביטחונםשל
התושבים.גםחוותהדעתשלהיועץהמשפטילאסייעהעדכהבידינולחילוץהתקציבשמתקרבכיוםל1.7-מיליון
ש"חבשנה.
בנוסףלמרותשפתרתיכברבתחילתהשנהאתבעיתהכיסויהביטוחילאחריותמקצועיתלשםהעסקתיועץ
הביטחון,רקבחודשספטמברנודעלנוולאבצורהפורמליתכינחתםחוזההעבודהעימו.
אבניהדרךשהוצגובמליאתהמועצה–המלצותועדתהביטחון,בהאניעומדבראשה,זכולאישורפהאחד,אךאינן
מיושמותעדהיוםובטחוןהישובורכושהתושביםממשיךלהיותהפקר.למרותההמצלותשתכליתןבטווחהקצר
הידוקהשמירהוהחזרתאמוןהתושביםבהנהלתהישוב,עדלהפעלתהבפועלשלתוכניתהביטחוןהישובית
שתסתייםבלינדר,לאלפניינואר2011.
למרותהצעותלסדרובקשותחבריהמועצהנכוןלהיוםאוקטובר09טרםדנובאישורהדו"חהכספיהחצישנתי
וכמוכןמעולםלאקיבלנודו"חכתובשלראשהמועצההמפרטאתפעולותהמועצהשתומכותבתקציבשמומש.
דרישהזוהפתיעהאתראשהמועצהאשרלאידעשמחובתולהגישמסמךמפורטכלרבעוןלידיעתחבריהמועצה
ותושביהישוב.
בשיפוציהקיץלמרותובניגודלחוותדעתושלהיועץהמשפטיבוצעושיפוציםבביתהספר"נתיבותמשה"מכספי
הגרעוןהשוטפים.
מאזחודשיוליאיןלראשהמועצהקואליציה.איננירואהאותו"יוצאמכליו"כאשרמהשמתבקשבכלנורמה
התנהגותיתומוניציפלית,הואאולשקםהקואלציהשהיתהעדכהושהתנפצה(לעניותדעתי,עקבחוסרהדברות
ומציאתמכניםמשותפים)אולחילופין,הקמתקואליציהחדשהורחבהליצובעתידווטובתושלהישוב.
גישהזו,הנבחנתבמישורהתוצאתי,מציגהמגמהורצוןלהתנהלותאישיתשלראשהמועצה,בדיוקכפישרגילהיה
בקדנציההקודמת.התנהלותעםקואלציהמינימליתתוךהצגתשארחבריהמועצהכגורםמפריעבניהולהתקיןשל
המועצהוכלהצבעתנגדאוהבעהדעהשונהמוצגתכגישתאנטיולעומתית.
מנכ"להמועצההנוכחימריוסיברקמסייםתפקידובסוףשנהזוואמורלצאתלגימלאותולמרותזאתמסרבראש
המועצהלפרסםמכרזלאיתורהאדםהמתאיםלהכנסלתפקידלאחרביצועחפיפהכחוק.תפקידזההינותפקיד
מפתחוחיונילניהולשוטףותקיןשלמטההמועצהעלמחלקותיה.
ועלזהכברנאמרכי-:
"האנרגיההמושקעתבדחייתהחלטהרבהיותרמזוהמושקעתבקבלתהחלטה"
שנת2010בפתחכליוםשעובראיננוחוזר.לאנוכללתקןטעויותהעבראולםנוכללהשפיעעלעתידהישוב.
עלכןולאורכלמהשהצגתיעדכהובגיןנושאיםנוספיםשלאהצגתיאנימתנגדלאישורהתקציבלשנת.2009
זאתתהיהחוסראחריותשילוחיתמצידילתתידלהתנהלות
הלאתקינהשלהמועצהוהעומדבראשה.
באיןכלליניהולברורים,באיןמטרותמוגדרות,באיןיעדיםלהשגהמתוךראיהרחבהשלפניהישובלעוד
עשור,באיןעזריםהולמיםלניהולהשוטףבמחלקותהשונותהמסיעיםלניהולתוכניתעבודהשנתית,בהעדרפיקוח
הדוקעלקבלניהביצועהחיצונייםבכלהתחומיםכגון-גינון,ניקיוןושמירה.ובאיןכלליבקרהנהיריםוהדוקים,
איןסיבהלאשרתקציבכפישהואכילאבכספינואנודניםאלאבכספיהציבורכולו.
פעולתשינוימחייבתחוסןאישי,מקצועיואירגוניתוךשיתוףפעולהרוחבי.לפעולתהשינויישמחירכבד,יש
צורךלהקריבאתהרגליהעברלטובתהרגליעבודהחדשיםומתקדמיםהיכוליםלהצעידאתישובינולעתידמבטיח
יותר.
למעןהסרספקאיןבכוונתילפגועאולבקררמתתפקודםשל
כלעובדיהמועצההמסורים,העושיםכלשביכולתםבתנאים
שנקבעו,ומבצעיםתפקידםעלהצדהטובביותר.
ואסייםבציטטהמאותוספרבופתחתי-
"להצלחותולכשלונותישידיים:
אתההצלחותאנחנומשייכיםלהישגהיד,ואתהכשלונותלידהגורל"
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אייל אלבלק:אות "אומץ"
אדוניראשהמועצהיצחקגולברי.ב25/11/2009-קיבלתמתושביקדימה-צורןמנדטלכהןבקדנציהשנייהכראש
מועצתקדימה-צורן.לכהןכראשמועצההמשמעותהיאלקחתולהובילאתהישובשאותוכלכךרציתלשרת
למקוםשבוהתושביםנהניםלחיותבוומתגאיםבו.
אתהאדוניראשהמועצה,לצעריהרבעםהיבחרךלראשותבקדנציהשנייה(ואנימדברמהדקה,שעהוהיום
הראשון)בחרתלהמשיךלהתנהלכפישהתנהלתבקדנציההראשונה,זאתלמרותשבוחריך,פעיליךושותפים
לסיעתךקיווואמרושתקוותםואמנותםכילמדתמהניסיון,שתפיקלקחיםולאתחזורעלטעויותהעבר.מהיום
הראשוןהחלטתלבחורבדרךהפילוגולאהאיחוד.
אתהאדוניראשהמועצהיודע-כיאמרתילךזאת-כיאיןליאליךאישיתמאומהולהיפךאניחושבכימבחינה
אישיתואנושיתזהוהחלקהחזקשבך,אבל,בכדילנהלולהובילבכללולנהלולהובילישוב(שהואמעיןמדינה
קטנה)בפרט,נדרשיםצדדיםנוספיםבתכונותהאדםשהןלדעתילרובמולדותובחלקןהקטןגםנרכשות.ולצערי
הרב,לךאיןאתהתכונותהללווגםלאחר5שנותניסיוןבתחום,לאהצלחתלרכושאותן.
ישנםאנשיםהטועניםשמעשיךהחלטותיךהןמתוכננותומכוונותמראש,אךלדעתיהמצבהואלאכזה,מעשיך
אינםנעשיםבמזידאובכוונהתחילה,אלאלמעשה,אלוהםכישוריךוזוצורתחשיבתךוכיאינךמכירדרךאחרת.
אתןלךדוגמאקטנה:האםביוםשנבחרתלראשותהמועצהחשבתלכנסאתכולחבריהמועצהשנבחרוולומרלנו
כיהבחירותמאחורינוואניקוראלכולכםלהיותחבריהקואליציהובעבודהמשותפתנצעידאתהישובקדימה
?????....אניבטוחשאופציהזולאעלתהאצלך,כיהחשיבהשלךהיאשונה,החשיבההיאחשיבהפוליטית....
החשיבהשלךהיאבמימדהצרשלהעשייה...החשיבהשלךהיאדרךפנקסהחשבונאות,מהאניאתןלועכשיו–
מההואיעשהליאחרכך...מהיהיהבבחירותהבאותאםאתןלועכשיו...מהאניחייבלאלושהיופעיליםאצלי
ודורשיםעכשיולפרועאתהחשבון.....זהקרהלךמיידאחריהבחירותהקודמותועכשיוחזרעלעצמו,כיאיך
אמרתי,לארכשתתכונותחדשות!!!לאלמדתמהניסיון!!!!!
אדוניראשהמועצה,איןלךשוםחדוותיצירה,איןמצידךשוםיוזמה.לאראיתימצידךמאזתחילתהקדנציה
הנוכחיתשוםחזוןשוםפרויקטאונושאשאתהאומראניראשהמועצהיצחקגולבריישליחלוםלהקיםבישוב
שלי,XYZזהמשהושאנירוצהשיגידולאחרסיוםשירותיאתהישובשאנייזמתי,הובלתיעשיתי.לאבאתאלינו
ואמרתלנוחבריהמועצהבואותירתמולפרויקט....
איןלךאתהניצוץוהברקהזהבעיניים.כלישיבותהמועצהמתנהלותלפיהפורמטהמינימאלישמחייבאותךצו
המועצותשלמשרדהפנים.כלההתנהלותשלךמתבצעתעפ"יקיוםהמינימוםואףפחותמהמחייבאותךכראש
מועצה....
היוםה13/10/2009-אתהמביאלשולחןהמועצהשתיהצעותלאישורמליאתהמועצה:אתתקציבמועצתקדימה-
צורןלשנת2009בפעםהחמישיתוהצעהלהעלותאתהארנונהלשנת2010ב.10%-
התנהלותךבהגשתתקציב2009לאורךכלהשנההייתהמוזרה,אבלאתהאינךפועלמתוךרגשאחריותלישוב
קדימה-צורן,אלאמתוךהצורךלעמודבדרישותמשרדהפניםמראשהמועצה.עדתאריךכזהוכזהצריךלהגיש
פעםראשונהוכדו'....והתוכןאינומשנה.זהותקציבראשוןשלהקדנציההנוכחיתשלהקואליציהשאתהבחרת
להקיםואתהכברבתקציבזהכשלתבהגשתו.אפילואתחבריהקואליציהלאהצלחתלשכנעכיזההתקציבהכי
טובשניתןלהגיש.אבלשוב,כפישאמרתיאתהאינךמתנהלבצורהכזובמזיד,אלוהןכישוריךואלוהןדרכי
הפעולהוצורתהחשיבהשאתהמכיר.
דרישתךלהעלאתהארנונהב10%-?למה?איךזהמסתדרעםתקציב2010שאותועדייןלאהגשתלאישור
המועצה?איךזהמשתווהאלשארהמועצותהצמודותאלינו?האםהארנונהשאנחנומשלמיםכיוםנמוכהמשאר
שכנותינו?האםהציבורצריךלשלםאתמחדליך?אלוקיצוציםביצעתבתקציבלפנישאתהנכנסלכיסשל
התושבים?
אתהרואה,גםפההעבודהשלךהיאשיטחית.ונגידכיהדרישההיאנכונהאבלהיאמראהעלחוסריכולתלהוביל
מהלךכזהבצורהחכמה,בצורהנכונהובצורהשמציגהעשיתהכולוזההמפלטהאחרוןשלך.
אדוניראשהמועצה,בקדנציההקודמתהייתמועמדלקבלאתאות"אומץ"הניתןעלמינהלתקין.בסופושלדבר
לאקיבלתאותזה,ואנילאאכנסלפרטיםכילאזההעיקר.ראשהמועצה,אנימעונייןלתתלךאתאותה"אומץ"
שלי,אניחושבשבכדילקבלאתאותה"אומץ"הזהנדרשמביןהאדםתכונותעילאיותבכדילממשן.אנימציעלך
אדוניראשהמועצה,להחזיראת"מפתחותראשותהמועצה".
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לאחרונהבשיחותעםחלקממצביעיך,פעיליךואנשיםמרשימתך,אנישומעאתהשאלההחוזרת"איךניתןלהביא
לסיומהשלהקדנציההנוכחיתשלראשהמועצהוכמהשיותרמהר"?.....התשובהלשאלהזוהיאתלויההרבה
באומץשלך,תלויהבכךשאתהתקוםותבצעמעשהאמיץותחזיראת"מפתחותראשותהמועצה",בסופושלדבר
צעדכזהאינורקמעשהשלאומץ,אלאגםמעשהשלגילויאחריות,אחריותשלךלישובשבואתהחיואותואתה
קמתורציתלשרת,שרתתאותוהרבהשניםבהיותךכחברמועצהבהתנדבות,והרימיכמונויודעיםלהעריךזאת.
ולאחרמכןשרתתאותוכראשמועצה.שרתתאותוואתהעדייןמשרתכיוןוזאתעפ"יאמותהמידהשאתהמכיר,
אבל,לישובקדימה-צורןנדרשהרבהיותרמזה,הפוטנציאלהטמוןבישובהינורב,ונדרששינוהלמנקודתמבט
שונהויצעידאתהישובהזהקדימה-צורןקדימה.
אדוניראשהמועצהמריצחקגולברי,אםתחליטלקבלעליךהחלטהאמיצהואחראיתזו,אניאהיההראשון
שאעמודמאחוריךואגבהאתהחלטתך.למרות,שהחלטהכזושלךיכולהלהביאלכךשיתקיימובחירותמוקדמות
בקדימה-צורןובבחירותאלויביאולתוצאותשלאאמשיךלכהןכחברבמועצה.אבל,לנגדעינייעומדרקדבראחד
טובתהתושביםוהישוב.ומכיווןשאנירואהלנגדעינייכידברזהאינומתקייםוצופהכיבהנהגתךלאהולך
להשתנותכלוםהןבעתידהקרובוהןבעתידהרחוק,והמצבכיוםבקדימה-צורןתקוע(אפשרלומרגםכיהוא
מידרדר),אנירואהכיאיןמנוסועליךלהחזיראת"מפתחותראשותהמועצה".
אדוניראשהמועצה,הריאתהכברעשיתאתהצעדהראשוןלביצועהמהלךהנ"ל,בזאתשהודעתלתושביקדימה-
צורןכיאיןביכולתיךלנהלאתכספיהמועצהופניתלמשרדהפניםלקבל"חשבמלווה".לאשאנירוצהלהאיץבך
ולקבלאתההחלטהעכשיו,אבלהחלטהמהירהתחסוךמהישובאתהימשכושלחוסרהוודאותהשוררכיום
בקדימה-צורן.
לסיכום,אללךאדוניראש-המועצהלהליןעלחבריהמועצהכיהםהביאולמצבהנוכחישלהמועצה.אתההוא
שהובלתאולמעשהגרמת(כילאהובלתכלום)למצבשבואנונמצאיםהיום.עדהיוםכלנושאשהבאת,שהעלית,
שביקשת,נדוןבצורהעינייניתוללאהיבטשלפוליטיקהאלאמנקודתמבטשלטובתהישובוהתושבים.ובימים
אלושלחשבוןנפש,עשהעימנותושביקדימה-צורןחסדותחזיראת"מפתחותראשותהמועצה"וקבלאתאות
האומץכיאכןזהמעשהאמיץואחראיביותר.

שביט מס:מכובדי,
במשך11החודשיםהאחרונים,מאזנבחרתיכחברמועצה,זכיתילקחתחלקבעשרותישיבותשלמליאתהמועצה
בנושאיםשונים,נטלתיחלקבישיבותוועדתביקורתובוועדתחינוך,העלתישאילתותונושאיםרביםעלסדריומה
שלהמליאהוכמובןלקחתיחלקבכלישיבותהתקציבלשנת,2009זאתמתוךרצוןלראותראיהמפוכחתאת
הצרכיםמולהאפשרויות,לפעולמתוךאחריות,תכנוןוראיהרחבה.
מכיווןשבישיבותאלוראיתיולמדתילהכיראתחברילמליאה,אנייכוללאמרבוודאותשהמניעיםשלכולנופה,
דומים.
מכיווןשאנוחייםבעולםהמציאות,בוהרצוי,המצויוהאפשריהםמושגיםדיברורים,ואתכולם,במונחיםשל
מועצהמקומיתניתן ְל ַכמֵתלמספרים,וראוישנעשהזאתבצורהברורהושאינהמשתמעתלשתיפנים.
אחריהכל,בעיני,התקציב לאחר שיאושר ,הינו פרוש של מדיניות המועצה למונחים כספיים ברורים ,סופיים,
ניתנים לחישוב ,לתיעדוף ,לדרוג בתכנון ובביצוע כפי שנקבעו על יד ראש המועצה בשיתוף חברי המליאה.
כדילעשותזאתנכון,עלינולבחוראתהדרךבהאנוהולכים,ולהשוותהאלמולהמטרהשלנולקבועיעדים
כמותים,איכותים,יעדיםמְדִ י ִדיםברימימושוהשגה,שיאירואתדרכינוויסבירולכלהציבוראיךנרצהלראותאת
היישובבתוםהביצועשלהתכניתהשנתיתשהיאנגזרתשלתכניתחומש.
כן,אםיהיהלנומספיקזמן,אוליבסוףנגיעלמקוםשחשבנושהתכוונואליו,אך..."הזמן הוא המורה הטוב ביותר.
הצרה היא ,שהוא הורג את כל התלמידים שלו" (מקור לא ידוע)
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למרותצוהמועצות,הדורששהצעתהתקציבתהיהמוכנהחודשייםלפניתחילתשנתהכספים,אנועומדים
בעיצומושלהחודשהעשירי,חודשייםלפנישמתחילהשנתהכספים,2010התקציבשלשנתהכספיםהנוכחית
()2009הוצעברובו,מבלישלאישמאיתנו,יושביהמליאה,היההכבודלהיותשותףבצורתניצולהתקציבעדכה
ובקביעתסדריהעדיפויותלניצולוומהשנותרלפנינו"בטלבשישים".
חברי ,על כולנו מוטלת אחריות כבדה:כולנו,כאחדאחראיםמבחינהציבוריתומשפטיתעלהתקציב,הביצוע,
ולאפחותחשוב–אחראיםבפניציבורהבוחריםשלנועלתפקודיעילונבוןשלמשאביהמועצהודרךניהולה.
מאזכינונהשלהמועצהבחודשדצמבר,2008פעלתיביחדעםחברילמליאהעלמנתלמזערנזקים,ומתוךתכנון
קפדניואחראימראש,כברבינוארשנהזו,הצענולקצץב-15%אתתקציב2009כלעודזהלאיאושרבמליאה
(הצעהזובאהלאחרשניתחנואתמצבהמשקהפרטי,העיסקיוהציבורי,ניתחנואתהדו"חותהכספיםשלשנת
2008–ראינואתהתכנון,הבצועוהגרעוןהצומח,וניסינומתוךתחושהשלאחריותושליחותשלאלעבודתחת
תקציבגרעוני)זוהיתההצעתנובחודשינואר,ההצעה-נדחתה.
למרותהצבעתםבמליאה,למיטבידיעתי,עשוחלקמחבריהקואליציהבישיבותההנהלה,ניסיונותלאמץהצעהזו,
כלזאתעדלאישורהתקציבבהנהלהובמועצה.גם ניסיונות אלהנדחו.
במרץ,קיבלנולידינוהצעתתקציבראשונה.חמישהחודשיםלאחרשהצומחייבזאת.
הצעהשבצדההכנסות74מיליון₪לעומתההוצאותשעמדועל84מליוני,₪אםלמישהועדיןישספק,גרעון
שלשביעיתמההכנסות.ההצעה – נדחתה מסיבות ברורות.
ארבעהחודשיםמאוחריותר,בחודשיולי,2009הוגשתקציבמאוזן.
אלאש...האיזוןהושגבדרךעקלקלה.הלוואותלאיזוןתקציבבגובה3.75מיליוני₪ומענקישרשלאאושרו
בשלבזהשלהשנה,בסה"ככשישהמליון,₪ועודכארבעמליון,₪שנספגובמספריהצעתהתקציב.
ביולי,2009לאחרשכברעברנואתמחציתשנתהתקציבעליהדנו,ולאחרשהינואמוריםכברמזמןלהחליטאיך
יראההיישוב,איזהנושאיתועדף,מהיקבלמינוףנאותומהידחהלשנתכספיםאחרת.סוףסוף,לאלפנישהגשנו
בקשותרבותלשבתבפגישתעבודה,אכןישבנו,אביקולמן-חברילסיעה,אנוכי,ראשהמועצהוגזברהמועצה,על
מנתלבחוןלעומקאתהתקציב.אחריישיבהזוהעלנונושאיםנוספיםלקיצוץולהתיעלות.
הצעותכמו:
ביטולמשרתהסגןבשכר–וסה"כחיסכוןשנתישל638אלף,₪בסעיףשכרראשהמועצהוסגנו.
ביטולמשרתבתשירותלאומיבמשרדראשהמועצה–26אלף.₪
קיצוץיחסיציבור–חיסכוןשנתישל78אלף.₪
התיעלותבהסעותלבתיהספר–חיסכוןשנתישלכ1מליון.₪(שלאבוצע!)
הוצאהשלגני"הרשות"שמנוהליםעלידיהמועצה,למכרז(אפשרותשלחסכוןשל400אלף₪+יצורהכנסה
שלכ-100אלף₪מהשכרתהגנים)משמעותהצעהזוהינהתוספתנטושלכחצימליוןשקליםלתקציבהַדֹואֶ ב
(שלאבוצע!).
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בבדיקהנוספתשערכתיעםידידייוסיברקן,יו"רועדתביטחוןוחברקואליציה,גילינושבכספיהיטלהשמירה
נעשהשימוששאינוראוי,ובהתאםלחוו"דשלהיועץהמשפטילמועצה,עו"דחןסומך,יצאההוראהשמגבילה
מאדאתמימוןתשלוםשכרהקב"טמהיטלזה,דברשיגרוםבליתברירההעמסהשלהשכרעלהתקציבהשוטף,
וימנעאתהשימושה"שגוי"שלהמועצהבכספיהיטלהשמירה,שלאלמטרהלההםנגבים.סעיףזהיוצרחורנוסף
בתקציבשלכ-700אלף.₪
לצדבעיהזו,גילינועודמספרבעיותהקשורותלהתנהלותהמועצהבשניםהאחרונות:
חוקיעזר-אושרולראשונהע"יהמליאהרקבתחילתקדנציהזו.אלו,עודלאאושרועלידימשרדהפנים.
חמששניםשלהתנהלותללאחוקיעזר,גררובעיקבותיהןגרעונותשלהכנסותרבותלמועצה.לדוגמא:המועצהלא
גובהאגרתשילוט,המועצההמקומיתקדימהצורןמשלמתיותרכסףמאשרהיאגובהעבורלכידתכלבים
משוטטים!
בסה"ככ–200אלף.₪לשנת!2009רקבסעיףלכידתכלביםהנימוק:איעדכוןחוקעזר(עלמנתלפתורבעיה
זוהמועצהתחללהטילקנסותמינהלים).
מצדשניבחרת,מרגולברילקצץבהוצאותהשוטפותגםדרךבפיטוריעובדים–שחלקםהובאולמועצהעלידך
בקדנציההראשונהשלך(פיטוריםשלכאורה,נראיםכנגועיםבמניעיםשלאתמידהצלחתילרדתלעומקם)...האם
ישעודעובדימועצהשיפוטרועלמנתלפנותמקוםלפעילים,כפישביקשתשנכשירבמסגרתשיחות
קואליציוניות?
לצדהפיטורים,למרותהקשיםהכספים,למרותהעדראישורהתקציב,ולמרותהנחיהמפורשתשלמחלקת
הביקורתשלמשרדהפנים,להעסיקאתעוזרוהאישיוהשאלההיאלמה??מנסרתבחללהאוויר...
לאחרשכמעטואמרנונואש,הןמצורתהגשתהתקציבוהןמתוכנוולאחרשהשקענועשרותשעותעבודה
בהתנדבותוללאתוצאותנראותלעין,הגשנוכאופוזיציה,בסוףחודשאוגוסט2009מסגרתתקציבלשנת2009
בגובה79מיליוןש"ח,תוךמתןדגשעלהסעיפיםבהםניתןאולאניתן(עלפיתפיסתעולמנו)לקצץבתקציב.
לצערי,גםכאן,כשלראשהמועצה,למרותהוראותהחוק,ולאהעלהאתבקשתילהצביעעלהצעהזובמליאת
המועצה!
בנוסףלהצעההנ"ל,הגשנורשימהשלתבר"ים,כפישדורשמשרדהפנים,כחלקבלתינפרדממסגרתהתקציב(
מיותרלצייןשגםעלהתבר"יםלאנערכההצבעה).
שזוףאתעיננובדו"חכספי,שלהרבעוןהשנישלשנת!2009כמוהו,נעלם
חודשאוקטוברהחל,וטרםזכינו ִל ְ
מעינינוגםדו"חעלפעולותהמועצה,האמורלהיותמוגשעלידיראשהמועצה,בכתב.זאתלמרותבקשתנו,
ולמרותהוראתהחוק.
כשחשבתיבשבועותהאחרוניםכיצדלנהוגבהצבעהעלהתקציבהיום,ערכתיחשבוןנפש(ברוחהימיםהאלה).
אנובחודשתשריתש"ע–חודשאוקטובר2009
זהעתהסיימובבתיהכנסתלקרואאתהתורה,ומתחיליםלקרואאותהמבראשית,
סיימנואתחודשהסליחותואפילויוםהדיןמאחורינו,ואנימקווהלטובה.
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הרגַשַתִ יהיום,שגםבקדימה-צורןעלינולהתחילמבראשית.
כאילואנחנומתחיליםהיוםאתהאיחוד.
"כשהיא כתובה בסינית ,המילה משבר מורכבת משני חלקים :האחד מסמל טרגדיה ,והאחר מסמל הזדמנות" ג'ון פ .קנדי.
רבותי,אנחנובשעתמשבראמיתילישוב,אותה,אםנשכיל,נוכללנצלהיטבלטיפולבמספרנושאים:
 )1לבנותתוכניתחומש.
 )2לבנותאמנתשירותלמעןהתושב.
 )3לערוךרהאורגניזציהבמועצהולהעלותאתהיעילותבמערכתבשיתוףמלאשלעובדיהמועצההמסורים.
 )4לתקשרטוביותרעםהתושבים:לשתף,לעדכן,לפרסם.
 )5להפעילאתהתושביםהרביםהמבקשיםלהתנדבולתרוםמכישוריהםזמנםויכולתם.
 )6להקיםאתחט"בוהתיכון(תוךמתןמחשבהגםעלדרכיההגעהוהחזרהלמוסדותהחינוךהללו),הקמת
חט"בוהתיכוןיחסכולקופההציבוריתכ-2מיליוןש"חמתקציבההסעותבשנה!בכספיםאלונוכללטייב
אתמערכתהחינוך.
 )7ליישםאתתוכניתהתקינהשלמערכתהחינוך,למעןיצירתשיוויוןביןכלתלמידיהישוב.
 )8להשוותבהקצבותלתנועותהנוער.
 )9ליישםאתתוכניתהבטחון.
 )10לקדםבצורהנכונה,יעילהומהירהאתהקמתרמת–אמיר.
 )11לקדםאתנושאציריהתנועהשיובילועודועודאלפימכוניותמהישובלמרכזי
התעסוקהבארץובחזרהלישוב.
 )12לשמורמכלמשמרעלהריאההירוקהבהאנוחיים!יחדעםזאתלהרחיבאתאזוריהתעשיהוהמסחר
בישוב.
 )13לתקצבמועדוןנוערחדשבקדימהכמוהכבשהבצורןבאופןמיידילטיפולבנוערבסיכון.
)14להתחילבדיוניםעלתקציב.2010
כולנורוציםבהצלחתהישוב,בוכולנוגריםעלטפינוומשפחותינו.ההצלחההינהההצלחהשלנו.אנירוצהלהאמין
שראשהמועצהמביןזאתטובכמוחברילמליאהוכמוני.
רוברט קיואסקי אמר פעם" :כשזה נראה שכולם נגדך ,תמיד זכור ,המטוס ממריא כנגד הרוח ,ולא עם
הרוח".
הצלחתהישובחשובהלנו,כמוהגשת תקציב מאוזן ,אחראי ובזמן!כמו הגשת צו ארנונה הגיוני ,ברור ,הכולל
את כלל ההנחות להם התושבים זכאים על פי חוק!
כשלוןבניהולעינייניהישובהמתפתחבמהירות,משמעותויכוללהיותקשהל-18,000תושביהישוב,ולאלפי
התושביםשעודיצטרפואלינובשניםהבאות.
המלאכהשלפנינורבה,ורקבמילון"הצלחה"באהלפני"עבודה"(וידאלששון)!!
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לאורהממצאיםשפירטתיבקצרהעלגבימסמךזה,החלטתי,שלאלתמוךבהצעתהתקציבשהניחראשהמועצהעל
שולחןהמליאהלאישור.
אבקש שדברי אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד מפרוטוקול הישיבה הזו.
אביקולמן:מהלאנאמר?מהלאנבדק?
כדאילקרואאתשנכתבבעתהגשתתקציב2008לפניכשנה–עצובלראותשלמילההכתובהאיןערך,עצוביותר
לראותשדברלאהשתנה.
מישאינוטורחבערביוםחולוערבשבתואפילוערבחגמןהראוישיישארעםהתוצאה.
סביבשולחןזהרקהראשלאהיהמסוגללקבלהחלטות.
גוףהשולחן–חבריהמועצה–הןהפנימי,בקואליציהלשעברוהןהחיצוני,המכונהאופוזיציהעמלו,בדקו,
התייעצומביתומחוץוהציעוהיכןחייביםלקצץוהיכןאסורלפגוע.
ואתהאדוניראשהמועצה,לאהשכלתלהתייעץולהיעזר.
אנימצביענגדהתקציבכפישהוצגומדגיששאפילואתהנחותהיסודלאתיקנו.
יצחק גולברי:אפשרתילכלאחדואחדמכםלהביעאתדעתואףמעברלזמןהקצובלכם,הקשבתיברובקשב
לנאומיםשלכםאשרהוכנומראש,כמובןלאאגיבלדבריהבלעשהשמעתם,אבלהעובדותמדברותבעדעצמן.
בשבועשעברפורסם,ואניגאהעלכך,שקדימה-צורןממוקמתבמקום13מביןהעריםוהיישוביםבהםאיכות
החייםטובה,האםזהבזכותכם?אחוזימסיימיהבגרותהואמןהגבוהיםבארץ,האםזהבזכותכם?
קבלתפרסמינהלתקין,האםזהבזכותכם?כלשאמרתםכאןכולכםזהרקדבראחדוהואעריפתראשושלראש
המועצה.
אףאחדמכםלאהציגהצעתתקציבאלטרנטיביתולאהציעתקציבאחר,אנילעומתכםבצעתיתיקוניםוקיצוצים
בבשרהחי,אתםבשלכם,העיקרלהתנגדולאמשנהמהשאניאעשה,כיאתםבאיםמראשנעוליםלהפילאתראש
המועצה,כנראהעדייןלאהפנמתםשהבחירותמאחורינווכנראהשבחירתיהיאלצניניםבעיניכם.
אנימבקשלהצביעעלהצעתהתקציבכפישנמסרהלכם.

מיבעדהצעתהתקציבלשנת2009?
בעד: יצחקגולברי.
נגד: 7חברים:יוסיברקן,אביקולמן,שביטמס,איילאלבלק,מנדירבינוביץ,
יצחקגלאם,מנחםבנימין.
נמנע: דורוןאריה.

ברובשל7חברים,בעדאחדונמנעאחד–תקציבהמועצהלשנת2009לאאושר.




ח ת ו ם


__________________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה


_______________________
יוסיברק–מנכ"להמועצה
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