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לשכת מנכ"ל המועצה
א'אב,תשס"ט
22/0//200/

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המנין מס'  51מיום שלישי  95.7.12שעה 53:81
יצחקגולברי–ראשהמועצה
נוכחים :
דודוסלע–סגן

מנדירבינוביץ–סגן

עופרגואטה–סגןומ"מ

מאירחסן–חבר

יוסיברקן–חבר

אביקולמן–חבר

מנחםבנימין–חבר

איילאלבלק–חבר

שביטמס–חבר

יצחקגלאם–חבר

בהשתתפות: יוסיברק–מנכ"ל
יזהרקמחי–גזבר

עו"דחןסומך–יועץמשפטי

אסנתטל–מנהלתלשכתראשהמועצה


ס דר היום
אישורהצעתתקציבהמועצהלשנת200/.

יצחק גולברי: אנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהשלאמןהמנייןהשנייה.קיבלתםאת
הצעת התקציב בזמן  .אנו השתדלנו לעשות ככל יכולתנו על מנת להציג לכם
תקציבמאוזןבתקווהשיאושרונוכלדרכולתתאתהשירותהכיטובלתושבים.
עופר גואטה: בדיונים קודמים שהתקיימו בהנהלת המועצה תמכנו בתקציב ואנו תומכים בו.
שוחחתי עם חברי המועצה וניסיתי לשכנע אותם לאשר את התקציב ,בין היתר
שוחחתיגםעםשרהפניםמראליישי.מתוךאחריותציבוריתאנימבקשמראש
המועצהלדחותאתהדיוןעלאישורהתקציבעלמנתלמצותאתכלהנושאיםבכדי
לקדםאתהיישובבכלהתחומיםועלמנתשנהיהמאוחדים.
יש לי כאן מסמך שאני מבקש למסור לחברים  -המסמך הזה נכתב מתוך ראייה
יוסי ברקן:
ומעקבאחרנושאיםבתחומיםשונים.
אנילאמביןמהעושהמנהלתהלשכהשלךבישיבותמועצה,אניחושבשאיןלה
מהלעשותכאן,היאיושבת,משחקתבטטריסומקבלתשעותנוספות.
יצחק גולברי: אנימוחהבתוקףעלדבריךאלו–מנהלתהלשכהשלייושבתכאןעלחשבוןהזמן
שלה ולא מקבלת אגורה שחוקה ולא שעות נוספות ,מבקש שתחזור בך מדבריך
אלה.
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בישיבת הנהלת המועצה שקיימנו התקציב לא אושר  ,לדעתי אנחנו כסיעה
יוסי ברקן:
מתנגדים לאשר את  ה תקציב הזה כפי שאני מפרט במסמך ומבקש לצרפו
לפרוטוקול.
מנדי רבינוביץ:התמונהכפישצוירהאכןעגומה,כפישעופראמר,אניגםתומך בתקציב,ישלי
אמוןבראשהמועצה ,הנכונותשלךלהביאאתהתקציבבאהמתוךאחריות,אבל
גם אני בדעה שצריך לדחות את הדיון  .קשה לי לתמוך בתקציב כיוון שזה כלי
לביצועהמטלותשעלינולבצע.צריךלסנכרןאתכלהנושאיםוהמטלות,ולשחרר
אתראשהמועצהלטיפולבדבריםחשוביםאחרים.לדעתי ,מוקדם לאשר את
התקציב,עלינולדחותאתהדיוןלחודשספטמבר,צריךלהימנעמלראותבתקציב
כליפוליטי.
זכיתילשיתוףפעולהמלאמצדראשהמועצה,בייחודבתחוםהחינוך,דבריושל
יוסיברקןהםדבריםשמטרידיםאותוויצאומכלהלב.מהשטובלקדימה-צורןזה
שיהיהתקציבמאושראבלתקציבבנוינכון.
דבריושליוסיברקןעלאסנתלאהיוראוייםולאהיוצריכיםלהיאמר.
ממהששמעתיעדכהמפיעופרומפימנדיאיןלכםבעיהעםהתקציב,אזלמהלא
דודו סלע:
לאשר,כנראהשהמניעיםשלכםלדחותאתהדיוןבאיםממניעיםשלמינויים.
אישית אני מסכים עם הדברים שנאמרו כאן ,התקציב הוא בעייתי בכל פרמטר,
שביט מס:
הציבוריודעשהמצבקשה,צריךלשנסמותנייםולחתוךבבשרהחיבכמהתחומים,
חייביםלמנותמנכ"לולעשותחפיפהעםהמנכ"להיוצא.
יצחק גולברי: האמירותשלכםבנושאכ"אזהלהגדילאתההוצאות .האםאתםיודעיםשבנוסף
למשכורותשנשלםאנומשלמיםלעובדיםהפורשיםפנסיהתקציבית,האםשמעתם
עלהמושגספיגתמשרות?זהמהשאנחנומנסיםלעשות.
סיע ת אופק רואה באישור התקציב חשיבות ולכן צריך לקיים דיון רציני על
שביט מס:
התקציבולאבמועדהזה.
יצחק גולברי: קיבלתםאתהצעתהתקציבבמועדהחוקי,היהלכםמספיקזמןלהתכונןואםהיה
לכםמהלהציעאוהשגותבבקשהזההמקוםלהציגאותם.
אבי קולמן: אנילאמסכיםעםדבריושלמנדי,אבלבאמתזהלאהזמןלחגוגעלמהשקורה
כאןוכלהמוסיף-גורע.
עשינו את הכי טוב שאנו יודעים ונוכל לסייע בתיקון התקציב ,אנו מקבלים את
הצעתחבריהקואליציהומציעלאלדוןעלהתקציבבעיתויהזה,אנוניכנסלדברים
המהותייםעלמנתלעשותטובליישוב.
מנחם בנימין: התקציב זה לא רק מספרים ,מהשקרה בשנה האחרונה זה שאתה ראש המועצה
עבדת עם עצמך ,הציבור בחר את חברי המועצה לנהל את היישוב ואם אתה
מתעלםמזהאזהתקציבלאיעבור.אתהלארואהשעוזרזהמיותר,אתהלארואה
שאפשר לחסוך במשרת קב"ט מועצה ,אני מסכים עם קולמן ,אתה בחרת לעבוד
לבדולהתעלםמחבריהמועצה.
יצחק גולברי: צרליעלהאמירותשלך,אתההרייודעשאניעובדאיתךבשיתוףפעולה,ביקשתי
ממך וגם מאבי קולמן בואו תהיו שותפים לעשייה ,הצטרפו אלינו לשותפות
אמיתיתלטובתהיישוב.מסרנולכםמזמןאתהצעתהתקציבכדישתלמדואותוועד
כהאיןלכםשוםהצעותקונקרטיותלתיקוןהתקציב,אנימוכןלקבלהצעותשלכם
לתיקוןהתקציב,אבלאתםלאמציעיםשוםדבר.
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אייל אלבלק: זה לא רק אישור תקציב ,אלא ההתנהלות ,הצענו בזמנו לקחת אחריות ולהציע
קיצוץשל,15%זהלאהתבצע,אנילארואהשוםמאמץמצדהמועצהלבצערה-
ארגוןמתחילתהשנה,אנומתריעיםעלדרכיהניהולביקשנוהצגתתברי"םושום
דברלאמתבצע.
מנחם בנימין: לאמקובלעלישאנוצריכיםלקחתהלוואהלכיסויהגרעוןהשוטף,בתקופהזושל
גירעונותצריךלדעתילחתוךבבשרהחי. .
יצחק גולברי: בשנת  2004חתמנו על ביצוע תכנית הבראה עם משרד הפנים וההסתדרות ,זהו
הסכםשאנולאיכוליםלהפראותוואיןיכולתבמחיידלפטרעובדים.
יצחק גלאם : אנישומעמחבריהמועצהשרוציםלדחותאתאישורהתקציב,האםלאהתקיימו
דיונים מקדימים בישיבת הנהלה? התקציב הזה לדעת אינו שיוויוני ,לדוגמא:
בנושאהפעלתהצהרוניםוכןבכלנושאתנועותהנוער.
תכניתהביטחוןאושרהלפנישנתיים,התכניתלאמיושמת,לאבגלליאלאבגלל
יוסי ברקן:
רןנירבעצמו.
מנדי רבינוביץ:צריךליישםאתתכניתהביטחוןבאמצעותרןניר.
יצחק גולברי: צריךלדברעלהיישובהזהקדימה וצורןכעליישובאחדולאצריךלהפלותאף
אחד.
מבקשלשאולאתהגזברמהאחוזהגבייההשוטףבארנונה?
שביט מס:
יזהר קמחי: שיעורהגבייהשלשוטףמתוךחיובשוטףבשנת 2002היה,21%בעודשאחוז
סךגבייתארנונהמתוךחיובשוטףבשנת2002הוא./2%
יצחק גולברי: אני מבקש להעלות להצבעה את אישור הצעת התקציב לשנת  200/בתיקונים
אלה:
 .1לבטלאתסעיףשכרלסגןראשהמועצה.
 .2לבטלאתסעיףשכרלעוזרלראשהמועצה.


בעד הצעת ראש המועצה 8 :חברים – יצחק גולברי ,דודו סלע ,מאיר חסן.
נגד אישור התקציב עם התיקונים של ראש המועצה 7 :חברים – עופר גואטה,
שביט מס ,אבי קולמן ,מנחם בנימין ,אייל אלבלק ,מנדי רבינוביץ ,יצחק גלאם.
הצעת התקציב לשנת  9112לא אושרה.




ננעלה

הישיבה



______________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה


________________________
יוסיברק–מנכ"להמועצה
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