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פרוטוקול ועד מקומי מס' 03/04/16 04/16
חברי ועד נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,אורי ששה ,חיים אלמקיס ,דר יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,גיל
עמל ,צחי צימט מ21:54
חברי ועד נעדרים :אורטל אפללו ,מנדי דהן
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים  :ישיבה סגורה
סעיף  – 1אישור פרוטוקול ישיבה מס'  3מה 6/3/16
סקירת הנושאים ,פרוטוקול מוצג על המסך
החלטה :אושר פה אחד
סעיף  – 2אישור תקציב 2016
גיל :סוקר ומסביר את סעיפי ההכנסות וההוצאות בגיליון התקציב המוצג על המסך (רצ"ב)
ומתקיים דיון של הנוכחים לגביהם.
דגשים שעלו בסקירה ובדיון.
ההוצאות הקבועות שהנן התחייבות מראש ,כגון משכורות ,תאורה ,גינון וכדו' מסומנות בכחול ,הן עיקר
תקציב .לכל פעילות הוועד והוועדות נשאר רק  350אלף ש"ח בקרוב.
כתוצאה מהחלטת משרד הפנים לאשר את צו הארנונה של הועד לשנת  2016על סכום  10.32ש"ח
למטר בלבד ההכנסה בהשוואה ל 2015 -קטנה בסכום של כ 350 -אלף ₪
אלו מצטרפים לחוסר תקציבי של  300אלף שח שהיו חסרים לתקציב התפעולי כבר ב 2015 -ובכל שנה.
כתוצאה מכך אנו מגיעים לתקציב גרעוני של כ 663 -אלף ש"ח וזאת לאחר שקיצצנו היכן שניתן מול
תוכניות העבודה של הועדות ומול הוצאות שוטפות.
בשנים שעברו גויסו ה 300 -אלף ש"ח להשלמת העלויות התפעוליות ממקורות שונים כגון :יתרות ,2012
וקרן השבחה .גיל הדגיש שכך נעשה בכל שנה ולא ניתן פתרון קבוע להשלמת הפער ע"י המועצה.
השנה נדרש לגייס  663אלף ש"ח לכיסוי הגרעון והשגת תקציב מאוזן.
עוד לפני החלטת משרד הפנים הבנו שיהיה גרעון של  300אלף ש"ח.
על פי תוכניות העבודה שהוצגו ע"י הועדות היה אמור להיות גרעון של  1,100,000ש"ח כפי שמוצג
בטור  ,Dבטור  Eמוצג התקציב המוצע לאחר הצעת קיצוץ בהוצאות הועד ,בקיצוץ המוצע התייחסנו ל-
 3פרמטרים :תוכנית עבודה  ,2016תקציב  2015וביצוע בפועל של כל וועדה בשנת .2015
רק שהשנה יש כאמור גם קיצוץ בהכנסות של  350אלף ש"ח.
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התקיים דיון לגבי סעיפים שונים שהועלו ע"י החברים וניתן הסבר ע"י הגזבר.
ליאור מסכם :אני לא מתכוון לחתוך בבשר החי  .אין לנו בזבוזים ועושים עבודתנו נאמנה ומנהלים ישוב
גדול עם הרחבה חדשה ,עם פחות מ 6-משרות במצטבר ו 200 -מתנדבים .אני לא מתכוון להכות את
הציבור ולקצץ אירועים ופעילויות.
אני מבקש את אישור הוועד לתקציב.
החלטה :תקציב הועד לשנת  2016אושר פה אחד.
התקציב יועבר לגזבר המועצה.
סעיף  – 3שרותי הדואר
חן :קיימת בעיה עם העובדים של הדואר .עובדים מטעם קבלן וכנראה יש בעיה של תשלומים .עובדת
אחת עזבה בסוף החודש בשל שכר נמוך ופיגורים בתשלומים ונכנסה במקומה עובדת תושבת קציר.
הייתה השבוע פגישה של מנהל האזורי מטעם הדוארעם העובדות וכן אני שוחחתי עם הנהלת המחוז
ונציגות העובדים מתוך אינטרס לדאוג לשירותי דואר תקינים ובלי להיכנס ליחסי עבודה בדואר.
סעיף  – 4משרד האוצר
ליאור :נערכה פגישה במשרד האוצר של הנהלת המועצה המזכיר ואנוכי ועם משרד הבינוי והשיכון בנוגע
לאכלוס הגבעה המזרחית באנשי מנהלת המגורים של הצבא.
אילן הציג את הבעיה בגבעה המזרחית .וכן נושא הספסרות בגבעה המזרחית  .אמרו שבעקבות המכתב
שכתבנו עצ רו את השיווקים .אגף התקציבים במשרד הבינוי ציינה שהם בקשר שוטף עם מנהלת הצבא
וכרגע המנהלת מכינה פרוטפוליו של  5אזורי בארץ מתוכם יוכלו הקצינים הצעירים לבחור .הבעייה היא
שזה מאריך את לוח הזמנים בלפחות  3שנים וזה בעוכרנו.
אמרתי שאין לנו את הזמן הזה בגלל תופעת הספסרות הפרועה בגבעה המזרחית וההשלכות שלה וגם
מכירת המגרשים בהרחבה שלוקחת את הישוב לכיוון מסוים .שאנחנו צריכים שהצבא ירכוש כבר עכשיו
 100מגרשים על מנת לייצר את התפנית.
כולם מבינים אבל הבעיה היא שצריך אישור של גלנט ושל כחלון בגלל שהפיתוח יקר ונדרש סבסוד גבוה.
הנושא יעלה לדיון שרים בחודש מאי
צחי :כל זה כשהמכרז קיים או מבוטל?
ליאור :במשרד הבינוי לא מוכנים לבטל את המכרז בטענה שעבר זמן רב.
מה שמביא אותנו לעתירה .מעלה את העתירה על המסך ומסביר את הסעיפים .כמו כן מעלה את הצעת
המחיר של היועצמ"ש לניהול העתירה.
מתקיים דיון על הגשת העתירה והשלכות ועלויות:
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בהתאם לפרוטוקול מס'  :6עלות הכנת העתירה , ₪ 17,000 :עלות דיון ₪ 3,000 :ובהתאם להסכם
שכר הטרחה מיום  28/4/16שהוצג בדיון.
ליאור :אני מבקש את אישור הוועד לשכ"ט של היועץ המשפטי לצורך הגשת עתירה מנהלית בדחיפות
בנושא ביטול המכרז על הגבעה המזרחית
החלטה :הוחלט ברוב קולות להגיש העתירה לביטול המכרז בגבעה המזרחית.
בעד ,6 :נמנע :גיל עמל
רשם :ענת רוט
אישר :חן רייך
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