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נוכחים :ליאור בר – יו"ר ,צחי צימט ,יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,דפנה בן יוסף ,מנדי דהן,
גיל עמל
נעדרים :אורי ששה ,אורטל אפללו
מזכירות :חן רייך – מזכיר
נוכחים :רונן קשי ,בני וייס ,חיים אלמקיאס ,לימוריה שפירא ,אמנון אליהו ,מיכאל עובדיה
ליאור :תודה למיכאל עובדיה על הייעוץ.
 .1אישור פרוטוקול קודם
ליאור :יושם סנכרון לוח אירועים בין הוועדות ליצירת תיאום.
ליאור בדק את נושא השאילתה – לאחר שהיה דיון בנושא בוועד ,תשובה בכתב מתייתרת,
היות והנושא נדון בהרחבה בישיבה האחרונה.
מיכאל :כל תושב רשאי להגיש שאילתה לוועד .תשובה בכתב צריכה להיות מוגשת תוך 7
ימים.
למעשה תוך שני דיונים אמורה שאילתא של חבר ועד להגיע לדיון בוועד .במקרה שלנו
מדובר בשבועיים מאחר ויש ישיבה שבועית
שאילתה עוקפת את כל סדר היום של הדיונים האחרים.
חן :בהתייחס לשאילתה בעניין הצופים ,התקבלה החלטה לדון בנושא בישיבות הקרובות.
צחי :הנושא התמסמס ,אין לו נוכחות בפרוטוקול ולכן השאילתה הועברה על ידי לגורם
שלישי .לא התקבלה תשובה לשאלות .אתה מושחת ומלבין.
חן :התקבלה החלטה לאחר דיון בוועד .ההתבטאות שלך אינה ראויה.
צחי :היה אמור להיות דיון על תקציב ,דיברנו על שכר – איך הגיעו לעלויות השכר .אתם
מבקשים ליאור וחן ,שאני אעביר תקציב בלי שיש לי מידע.
ליאור :כל החומר הועבר לעיון.
צחי :אני לא קיבלתי תשובות לשאילתה.
מנדי :ועדת החינוך הבלתי פורמלי אמורה להציג את הנושא ולא גיל עמל.
צחי :זה כבר על הקצה .מדובר בהתנהלות שגובלת בשחיתות.
מיכאל :לא חושב שהתנהלות כזו צריכה לחרוג ממסגרת הוועד בנוכחות ראשי ועדות.
לגבי עניין השאילתה ,ייתכן שלא ידעו את התשובה ופעלו בתום לב .היה חבר ועד שסימס לי
וקיבל את התשובה הזו.
אורי ששה.ליאור :מקווה שההערות של צחי נרשמו.
בעניין השאילתה של דפנה ,הוסכם שהליך היה פגום ,אבל אומרים שהדרך לגיהנום רצופה
כוונות טובות ויצאנו מחוזקים עם נוהל מפורט ומסודר ל"הקצאת כספים שלא במסגרת
תוכנית העבודה" שהכינו מנדי וגיל.
ליאור חושב שהמטרה היתה ראויה וכולם הסכימו על כך.
דפנה :חולקת על כך שמדובר במטרה ראויה ועל כך לא קיבלתי תשובה לשאילתה.
ליאור :הוצגה טבלת האצלת סמכויות והבנו כי יש תחומים שבהם נוכל לוותר על האצלת
סמכויות ולהזדכות.
ליאור הציג את העובדה שמניה התפטרה מתפקידה כנציגת הוועד בוועדת קהילה ורווחה
ובעקבותיו התפתח דיון עם גברת בן יוסף.
דפנה – מתקנת .מניה הודיעה על התפטרותה שבוע קודם לכן ובשבוע זה עלה לדיון עניין
הקמת ועדה לגיל הבכיר שלאחר הבהרות הוחלט לבטלו ואף לא להצביע בנושא מאחר
שוועדת קהילה ורווחה מספקת מענה ראוי גם לגיל הבכיר.
ליאור – מסכם וממשיך הלאה .הוחלט לפנות את המשטח ריכוז הגזם.

ועד מקומי קציר
החלטה :פרוטוקול  541/אושר ברוב קולות למעט צחי צימט שלא נכח בישיבה זו.
מיכאל :האם יש סיבה שאתה עובר על כל הפרוטוקול? מספיק שהחברים יעברו על
הפרוטוקול ,יעירו הערות בכתב עד למועד הישיבה ויו"ר הוועד ישאל בתחילת הישיבה האם
יש הערות ויעבור להצבעה .במידת הצורך יתקיים דיון על התיקון המבוקש שהועבר בטרם
הישיבה.
 .2תקציב 4141
מיכאל :בעקבות מפגשים עם יו"ר המועצה וגזבר המועצה ,בהם ניסו להגיע להסכמה על
התקציב שיוקצה לקציר ,יש כמה פערים:
 המועצה טוענת כי הישוב קציר ,מאחר שאינו מועצה ,צריך להיסמך על שירותיםשהמועצה מספקת.
 גזבר המועצה שאל שאלות קשות בכל נושא ובכל סעיף ונראה כאילו בכוונתו לצמצםעד אפס .הוא הגיע לגרעון של כ.₪ 033,333 -
 הסיכום כי אותו סכום יתוקצב מתוך תב"רים מסומנים אשר יסגרו במעט את הפער.בפועל כל ועדה הכינה עבודה מעמיקה ויפה.
ידוע לי כי בכוונת המועצה לדרוש כספים שעדיין לא התקבלו בעקבות צירוף קציר ואשר אולי
יסייעו בהמשך.
החלטת הוועד להעלות את גובה המיסים עדיין לא נכנסה לתקציב כי עדיין לא ניתן לגבות
אותה.
צחי – מה מהות השינוי מתקציבי הוועד הממונה?
מיכאל – תקציב  231/נבנה על בסיס ביצוע שנת  ,2310לאחר כניסתו לתפקיד של המזכיר,
ההפרש בין השנים נובע כתוצאה מלימוד מבחן הביצוע בפועל .כלומר ,כאשר נאשר את
תקציב  ,231/נפעל לפי ביצוע .2310
צחי – איך נדע את השכר ולמה? האם מדובר בשכר עפ"י תקן מקובל?
ליאור – יש תקן
צחי – אפשר ללמוד ולהכיר את התקן הזה?
מיכאל – קיים תקשיר שכר של מקבילים במועצה .שכר המזכיר מוגדר בהפרש אחוזים
מתפקיד מקביל של מזכיר המועצה .את מפתח ההשוואה באחוזים אפשר להציג ולהראות.
אני דוגל בהבנה של כל שורה במרכיבי השכר ,שבסופו של דבר מייצר עלות מעביד.
צחי – למה לא מציגים את זה לפני שמחליטים להביא עובד? ישבנו פה בדיונים ,בשום שלב
לא באו והציגו .לצורך העניין – הפקח שבתחילה היה אמור להיות ממומן על ידי המועצה,
עלות הפקח לא הוצגה ברמה כזו.
חן – עלות פקח הוצגה בטרם אישורו.
מיכאל – ההוצאות הקבועות לא השתנה מההצגה הקודמת.
צחי – כל הנושא הזה לא נדון מספיק ובצורה ממצה .אחוז השכר גדול מאוד.
ליאור – התקיים דיון בנושא הזה ומוכן לקיים גם היום עד חצות .כל אדם שהוספנו או הרחבנו
משרה התקיים דיון בנושא ואושר בוועד.
חן – לא דובר שהפקח ימומן ע"י המועצה ,אלא רק כי אולי יציעו למועצה להעסיק אותו
בישובים נוספים!
ליאור – אפשר לדון שוב בעניין יעילות העסקת הפקח.
מיכאל – אחוז השכר בתקציב הוא כ05%-
מנדי – באותה ישיבה דיברנו על כך שנציג בפני המועצה את מספר בעלי התפקיד הנדרשים.
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מיכאל – ליאור הוביל קו מול המועצה כי נבחרתם לנהל יישוב אחרי משבר של מועצה ,אבל
לא חשבתם שתנהלו אותו רק בשוטף – בלוגיסטיקה .רציתם שני עובדי אחזקה ועובד טיטוא.
המועצה הבהירה כי עלות האחזקה שלהם תבוא על חשבון השוטף .עלות מעביד נבדקה גם
על ידי גזבר המועצה ונשאלנו שאלות מעמיקות.
כל בעלי התפקידים שהחלטתם כי נדרשים כדי להעניק שירותים סבירים לתושב .כ/-
משרות.
 05%מן התקציב – סביר מאוד.
עדיין יש לשאול שאלות
בפועל יש תקציב של  0מ' ומאתיים אלף .הקבועות –  2מ' וחצי .כך שנשארים 733,333
ש"ח ,שמתוכם  033,333ש"ח מתב"רים אותן ניתן להוציא על תשתיות.
אני מבין שכל ועדה עשתה עבודה ותרצה תקציב ליישם את התוכנית שהכינה.
ליאור – זאת עד שיאושר צו הארנונה.
מיכאל – סביר להניח שהגביה החריגה ,אם תאושר ,תהיה לקראת .2315
חן – תשובה שקיבל אחד הישובים ממשרד הפנים היא כי עד שלא יאושרו בקשות קודמות
לא יטופלו בקשות חדשות .כך שהסיכוי להשתה חריגה קלוש.
מיכאל – אם וכאשר תאושר הגביה מדובר בתוספת של  153,333ש"ח .השנה הזו תקבע
למעשה את ההתנהלות לשנים הבאות.
חן – לא מדויק ,אנחנו בראשית תהליך של התאמת האצלת הסמכויות לאופי הישוב שלנו.
לימוריה – הצגת חלוקה שרובה מתוקצבת ונותרו  /33,333ש"ח .למה ,למטרת ייעול ,לא
מעדכנים אותנו בכך כדי שלא נשב לבנות תקציב ללא הנתונים הללו.
מיכאל – הבקשה היתה להכין תכנית רב שנתית והוועד באמת חשב שיוכל להשיג עוד מיליון
 ₪לפחות.
לצערנו התברר שאנחנו טוחנים מים .אפשרנו לוועדות לתכנן תכנית שהיא החלום הרטוב
שלנו.
לימוריה – למה לנו לחלום לפתח ,אם בסוף מדובר בתקציב כל כך זעום?
חן – זו פעם ראשונה שמכינים תכנית תקציבית שאמורה לשמש כחזון .חלק מהתקציבים
אפשר להשיג בתב"רים וכל השאר צריך להסתדר בשוטף.
צחי – התפספס משהו חשוב בגורם האנושי .כשמגייסים מתנדבים לעשייה שהובלה על ידי
פנטזיה ואז מדכאים אותם.
לימוריה – זה מוציא את הרוח מהמפרשים.
מיכאל – לא באנו במטרה להטעות ,לא ידענו .באנו למועצה עם דרישה של מיליון וחצי יותר.
מה שנאמר במועצה בגלוי – עצם קבלת קציר למועצה יצר בעיה למועצה ,בגלל זה נוצר
גרעון ,לא קיבלנו את התקציבים ובכוונתנו לפנות לבג"צ.
חן – המועצה החלה בהליך פנייה לבג"צ .זהו תהליך העובר את כל דרגי משרד הפנים
גיל עמל – כשישבנו עם הגזבר הוא קיצץ בפעולות שהוועד לא קיבל האצלה ובנושאים
שקיימים שירותים שהמועצה אמורה לספק ולא הוועד.
מיכאל – תכנון לטווח הארוך כפי שהתקיים בועדות הוא הכי נכון.
אף על פי שהיום המצב הפוך – מענקי איזון בקיצוצים בממשלה והמצב לא ממש טוב.
תוכנית רב שנתית כשמה כן היא – רב שנתית.
אל תיפול רוחנו.
מיכאל מציג אפשרויות לגידול התקציב דרך שינוי הגדרות האצלה ו4או אישור גביית העלאתהמיסים.
דפנה – האם לא אמורים להשקיע ביישוב בהתאם להכנסה שלו בארנונה?
מיכאל – רשות בוחנת את המקורות שלה .מועצה שאחוז ההכנסה שלה מהארנונה גבוה,
יכולה לספק יותר שירותים.
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חן – המודל של המועצה לא מתייחס לאחוז גבייה ,אלא לשטח ולפר-קפיטה .במהלך
החודשים האחרונים שקל הגזבר לעשות זאת פר גבייה .כיום המועצה מעבירה לחו"ז את כל
הסכום לא מותלה באחוז גבייה
דפנה – התושב משלם ,אמור לקבל שירותים
מיכאל – המועצה האזורית מחויבת לחינוך ,לעו"סים ,לקב"סים ולרווחה – כספים צבועים
למועצה ממשרדי הממשלה.
על פי החוק אין חובה על המועצה לספק שירותים כנגד תשלום ארנונה מלבד תקציבים
מסומנים.
צחי – הלוואי שיורידו למועצה את מענקי האיזון – שיהיה שוויון בנטל
מיכאל – התושב רוצה שירות תמורת הארנונה .אם למישהו נראה שצריך לשנות ,זה הזמן.
בסופו של דבר נשאר לנו לדון ב /33,333-ש"ח.
ראש המועצה צבע תב"ר של  153,333ש"ח לבריכה ואמר כי הבריכה תפעל .זאת בנוסף ל-
 033,333ש"ח – לתשתיות.
חן – התב"ר לבריכה הוא מהיטל חלף השבחה של היישוב ולא מתב"ר ממשלתי4מועצתי.
ליאור – אני התעקשתי על כך בדיון עם הגזבר וראש המועצה נעתר.
מיכאל – חן צודק .היום אושר לנו תב"ר שלא בהכרח יגיע אלינו לפני .2315
תלמדו את ההתנהלות השנה ,שנת הביצוע ותמשיכו להילחם על כל סכום נוסף.
יכול להיות שב 2315-נציג שוב את התקציב הזה כפי שהוא ואז כבר נציג את המצב ביושר
בפני הוועדות.
חיים אלמקיאס – בעניין המשרות יש תקן שכר .האם הישוב יכול להחליט לשחק עם הגדרות
התפקיד?
מיכאל – התשובה היא כן.
בני וייס – מה עושים עם תקציבים שהם בחסר? התקציב לא מספק מענה לצורך בתאורה
למשל.
חן – תשתיות תאורה יגיע מתב"רים .אנו מתקצבים רק ההוצאה על חשמל ,אנחנו בחסר
בפינוי גזם.
מיכאל – מדברים על העמודה בטבלה שמפרטת את התקציב הפנוי לוועדות – /33,333
ש"ח.
לימוריה – איך אפשר לעשות זאת עכשיו? צריך לשבת עם הוועדות באופן מכבד וראוי.
מיכאל – צודקת .נעביר חזרה לוועדות תקציב ריאלי .אנחנו כעת במצב שאין הרבה
משחקים.
חן – כל הועדות הציגו ואישררו את תוכנית העבודה בפני הועד.
צחי – עניין הצופים התקבל כהחלטה בלי דיון .תקציב הצופים הוגש בלי קשר לוועדה – דבר
שלא ייעש ה .זה על גבול אתנן מול תמיכה .וכשאני מגיש שאילתה מסודרת למה לא מקבלים
הסברים והצגת חלופות כראוי .משכו וחיכו לרגע האחרון וזו לא התנהלות.
אולי הישוב צריך לשבת ולדאוג לתנועה שמתאימה ביישוב.
בדרך כלל מחשבים את התמיכה על פי אחוז הנהנים .אני כאן כדי לדאוג לציבור.
תנועת הצופים מגדירה כי הכסף הנגבה מההורים מיועד למימון הפעילות.
יש ביקורת המדינה ,יש מבקר מועצה .יש אנשים שעדיין לא נתנו תשובה וזו חוצפה.
תענה – תכבד את הדיון הציבורי.
איפה הדיון הציבורי? איפה המנהל הציבורי התקין?
אנחנו ועד של ישוב קהילתי ולא רשות מקומית שנשלטת על ידי מפלגת הרוב .התהליך פה
היה עקום מלכתחילה .למה לא היה דיון סדרי עדיפויות? אולי הגיע הזמן פשוט לקיים
אופוזיציה.

ועד מקומי קציר
אין לנו ועדת ביקורת ,מאז שהחלטנו שיצא קול קורא חלפו שבועיים ,לפני שיצא ועד עכשיו
אין ועדה וזו שהיתה עד כה לא ביצעה את תפקידה.
ועדת ביקורת היא אמצעי ללמוד ממנו.
אם באמת היה שיח ציבורי ,הדיון היה צריך להתקיים במועצה ולא פה בוועד.
אני בתחושה שאין דיון ציבורי או דיון בתוך הוועד בנושאים כאלה.
שאלתי כבר קודם למה אנחנו מחכים?
מבקש דיון ציבורי ראוי.
התחושה והתסכול הם שבאתי לבצע תהליכים ולעשות ,אבל אחרי זה באים ממקום אחר
ומצפצפים.
ליאור – זה היה נאום אופוזיציה קלאסי .הוועד נפגש מדי שבוע ,טופלו מאות נושאים ,לא
צריך להביא אלטרנטיבות ,רוצה להביא תנועה אחרת? תביא .תלך ותביא.
התנועה הא-פוליטית היחידה הקיימת היא הצופים .יש  223חניכים למיטב ידיעתי.
מנדי – בוועדה המייעצת יושבים אנשי מקצוע ,הבקשה הופנתה אליה לבחון חלופות
במסגרת פעילותה.
ליאור – הגזבר דבר ראשון אומר אין לי .אני מאוד מקווה .אני מנסה ככל יכולתי לא לעסוק
בפוליטיקה.
רונן – הגיעו השאלות וביקשתי מגיל עמל שיציג בפניי את התקציב והתברר לי כי בחלוקה
התקציבית בתנועה על פי מספר החניכים ניתן לממן את משרת הרכז .תנועה קיימת.
הנתונים מצביעים על כך שאין סיבה לאלטרנטיבה אחרת.
אם נאמר כי אולי ,ועדת חינוך לא מתפקידה לחפש חלופה .שים את החלופה ואז.
דפנה :האם נעשתה בדיקה מקיפה בנושא?
רונן  -בישיבת הוועדה הבאה אבקש מגיל לבוא ולהציג את הנושא ואז הוועדה תקבל
החלטה.
מיכאל – לגיטימי לבדוק כל שורה בתקציב.
לא לגיטימי לבטל פעילות.
לגיטימי להעביר לוועדה לבחון לעומק בצורה עניינית סוגיה זו או אחרת ולבחון.
ממליץ לוועדת חינוך לבדוק זאת לעומק.
המהות ,התוכן ,קהל היעד – ולהמליץ על מסגרת תקציב נדרש.
דפנה – צריך לבדוק מידתיות וסבירות.
רונן – אם לא יהיה תקציב לצופים ,הפעילות תיסגר.
ליאור – אל תתנסח כך כי מדבריך משתמע שההחלטה מבחינתך כבר סגורה לצופים.
לימוריה –כעת בסוף חודש פברואר ,עולים פה לדיון נושאים לא מעובדים שהמהות שלהם לא
התבררה .כדי להבין את המהות שעומדת מאחורי התקציב ,איך רציתם לדון?
ליאור – יש פה ועד שמביע את דעתו בצורה פתוחה ונרחבת .טכנית ותיאורטית אני יכול
להעלות להצבעה עכשיו .חברי ועד מאשימים אותי שאני מושך דיונים.
לימוריה – נשאלת השאלה איך מגיעים בסוף להחלטה על תקציב?
ליאור – רונן קשי לא יגיד עכשיו מה תהיה ההחלטה ,אלא יביא לדיון בוועדת חינוך ויעבירו
את המלצתם.
לימוריה – מבקשת לבחון לעומק את תקציב ועדת קהילה ורווחה ,נושאים רבים הגיעו
לשולחננו .ועדת קהילה ורווחה בנויה ממגוון מאוד גדול ויש צורך לקיים דיון בנושא.
ליאור – יש יו"רים לוועדות שמרוצים עם התקציב שלהם? אפשר לקבוע את התקציב.

ועד מקומי קציר
לימוריה – איך תאשר עכשיו לוועדות מרוצות כשעדיין לא הבנת את המהות של ועדה
אחרת?
מניה – האם מדובר בעבודה תקינה של ועדת קהילה? ? אנחנו שתי רפרנטיות ,אני רוצה
לדעת למה אני לא יודעת כלום על התקציב ,ולמה לא ערבו אותי בהכנת תקציב רווחה?
לימוריה – מאחר שהודעת לי על התפטרות לכן את לא מעודכנת .בשבוע האחרון בנינו את
התקציב על בסיס התקציב החמש שנתי .יש לנו רכזי מעגלים בוועדה וכל רכז קיבל תוכנית
עבודה לפעילות שנתית .כל התוכניות הועברו לרכז הכספים – דוד גוזלן.
מניה – מתי היתה הישיבה האחרונה?
לימוריה – בישיבה האחרונה הוחלט על שינוי התדירות והפגישה האחרונה התקיימה
בנוכחות רכזי מעגלים לפני כשבועיים.
רונן – לא ברור איך אפשר לממן משחקייה בתקציב הזה.
גיל – המשחקייה אמורה לפעול בהשתתפות הורים .כך לפי הנחיות המועצה.
מיכאל – האלטרנטיבה היא לסגור את המשחקייה.
לימוריה – מבקשת להגיע לפגישה עם הוועד בנושא התקציב .כדאי שרכז הכספים יהיה.
צריך לוודא שישאר תקציב כי בשנה שעברה התנהלנו בלי תקציב.
דפנה – מודיעה על התפטרות מתפקיד רפרנטית ועדת קהילה ורווחה.
צחי – מודיע על התפטרות מתפקידו כרפרנט ועדת תיירות ופיתוח עסקי.
רשמה :דפנה בן יוסף
 – 22:27דפנה ,מנדי וצחי עזבו את הישיבה.
ליאור :אני מצר על כך שהחברים נטשו את הדיון
אין בעיה שהוועדות יעבדו ישירות מול הוועד .חלק מחברי הוועד גורמים לפירוד וסכסוך.
לימוריה מוזמנת לעבוד ישירות מול הוועד.
רונן – אני שמח שאנו שותפים לבניית תשתיות פעילות הוועד .לימוריה מצטרפת.
אני מקדיש לכך שלושה ימים בשבוע .אם הוועד יטרפד עשיית הוועדה לא תהיה ועדה .יש
לקיים תיאום בין רפרנט לוועדה.
ליאור :מחזק את חברי הוועדות לתרום ולעשות .אני שמח שהבנתם כי אנו כפופים להחלטות
המועצה.

רשם :חן רייך

