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פרוטוקול ועד מקומי מס' 13.02.17 3
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,גיל עמל ,ד"ר בן חסיד ,מניה אובולסקי ,מנדי דהן ,חיים אלמקיס
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,אורטל אפללו  ,אשר דהן
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סעיף  :1אישור פרוטוקולים
אישור פרוטוקול מה08/01/17
סקירת הפרוטוקול
החלטה  :הפרוטוקול אושר פה אחד
אישור פרוטוקול מה22/01/17
סקירת הפרוטוקול
החלטה  :הפרוטוקול אושר פה אחד

סעיף  :2אישור תקציב 2017
חן :סוקר ומסביר את סעיפי ההכנסות וההוצאות בגיליון התקציב המוצג על המסך  .בתקציב רובו
הוצאות קבועות מראש רבע לפי תוכנית עבודה .משנה לשנה לומדים יותר על צרכי הישוב בהשוואה
ל 2016מסביר על  2016לרבות השלמה של  K200מרזרבת השר .מסביר כי התקציב לא אושר במליאה
השנה התקציב גרעוני ב K 500אך עדיין מאוזן בגלל  K400מהאנטנות.
יש גידול  33%בהכנסות בעיקר בגלל  3שח שהוחזרו ו 5000מ"ר שנוספו להכנסות .עשינו ביקורת
ומצאנו  20בתים שלא דווחו.
ההכנסות במועצה עלו בגלל העליה בשטחים .המקסימום של המודל  .שילוט עיסקי לא מוכיח את עצמו
מנדי :אי אפשר לעשות שילוט עיסקי על הכביש?
חן :של מעצ
אורי :מציע את הרציונל של מועדון הנוער וחיזוקו
חיים :המעודון לא מפורסם .מציע לפרסם.
אורי :מציג את מרכז הלמידה בקציר
חיים :שלא יהפוך למקום לילדים חלשים
אורי :אשמח אם תעזור
בן חסיד :מה עם בריכה?
חן:השנה מכרז .באפריל מאי .לא מתוקצב
מנדי :מה עם תנאים של פתיחת בריכה צריך להגדיר זמנים
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חן :חזות :התקציב הוגדל בגלל תוספת שטחים  .לקחנו הצעות מחיר נוספות  .המחיר של סמיר ללא
תחרות .השנה נוספו ההרחבה ושטחים נוספים ששוקמו.
חיים :מה מביא?
חן :פועלים וכלים
חיים :אולי להביא פועלים ?
חן :ברגע שיש פועלים שלך יש תקורה ניהולית
אורי :אולי קבלן להכל
חן :ואז אתה תלוי בקבלן אחד
גיל :לגבי גזם המועצה תיקח
חן :הם לא יודעים מה לפניהם  .גזם וגושית עולה הרבה כסף .רוב הכסף לאתר מורשה .השנה לא גרסנו
השנה נגרוס .המועצה מעדיפה לקנות מאשר לגרוס .אבל המועצה לקחה כיעד.
בטחון 2015-6 :השקענו בהקמת מערך מצלמות  .השנה בגלל שיש ירידה בהכנסות ,רוב התקציב
לטובת השמירה .אם ישאר כסף נשים מצלמות בהרחבה.
חן :יש מצלמות בכניסה ותהיה מצלמה בתורן של דוגם החלקיקים
קהילה ורווחה משמרים תוכנית עבודה.
אורי :דיברתי עם גוזלן שכשהצופים יעזבו כל האזור יהיה קהילתי עם חוגים .מציע בית קפה קהילתי
בבית לולה הנוכחי .צריך יזם למכון כושר וגילה תעבור גם לבית לולה וגוזלן רוצה לבקש K 200
מהסוכנות.
מנדי :מה גדעון מגל רוצה? שילכו לבנות תוכנית ויבואו לכאן
חיים :זה גיל של ההורי ם שלי שיש להם זמן ולא יכלו למועדון .הם הולכים ומתרבים .כל ראשוני הישוב
רוצים מקום או פעילויות.
חן תשתיות מדרכות מקלטים
מנדי  :מה עם חניות ? זה כבר לא אמיתי מבחינת החניות.
אורי :בביצוע סקר מדרכות
חן :איפה שאפשר לדחוף  4מטר נסמן
אוריK 50 :לגינה בתוך בית הספר המנהלת ביקשה והמועצה לא מאשרת . .אולם ספורט בסיסי המגרש
בגודל חוקי.
חן :תאורת רחובK 20 .לראות ולבחון
קיבלנו אישור במועצה להחליף בהרחבה לתאורת לד  .ביקשנו במקום הנלג שראו שצריך לעשות שיעשו
לד .שמו לנו דוגמא אבל פסלנו  .פנינו לכל היבואנים הגדולים  .החיסכון  7שנים יממן את ההחלפה .אין
הוצ אחזקה  7שנים והחשמל יורד ל.60-70%
אורי :ראינו שלא מונעים כסף כשניתץן .השנה ראש המועצה עמד בהבטחותיו
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אורי :אני מבקש להציג את התקציב לאישור  .אנחנו צריכים להגיש את התקציב למועצה
גיל :לפני שבועיים ביקשנו וקיבלנו הארכה
אורי :אני מאמין שבמצ'ינג הרבה כספים..
מנדי  :משבח את התוכנית של חזות הישוב
מדוע בביטחון לא מריאים את השינוי הזה?ביקשנו שצריך להביא תוכניות על ישנוי ולא הביאו .זה זלזול.
גיל :מה אתה מציע?
מנדי :לפטר אותם
גיל :הועדה והמתנדבים לא טוראים שעומדים דום
מנדי :בגלל שמתנדבים
בן חסיד :הועדה ישנה ועובדת טוב
מנדי :אתה יודע בתקציב הזה לאן הולכ כל שקל ושקל למשל תרבות
חן :גם אם הייתה ועדת תרבות לא היית יודע מה כי אין ועדת תרבות
מנדי :אז למה מתוקצב תרבות
חן :יש דברים פתוחים ואין תוכניות כרגע .אפשר להוריד ואז אתה חוסם את הגולל על תרבות בכלל.
מנדי :אני לא יכול לאשר תקציב עם הערכות על פעילויות
חן :אתה מתעלם מההקדמה
גיל :זה לא לשולחן הזה
חן:אתה יכול להתנות את הוצאת K 110בהבאתו לכאן ..התרבות הבסיס כבשנה שעברה.
חן :יש תוכניות של קהילה עם אותו בסיס
אורי :התקציב הזה יש בו יותר קהילה .אני לא חושב שאנחנו יכולים  .הרזולוציה שאנו רוצים להגיע לא
מגיעים גם בישובים שבהם לא הכל מתנדבים אלא עובדים .אם רוצים שכל הוצאה משמעותית תבוא
לכאן
חיים K 10ומעלה
חן  :יש המון טרנזקציות של למעלה מK10
חיים :רק ארועים.
חן  :רף גבוה יותר K15
אורי :זה מקובל עלי
מנדי :כל שנה זה נהיה  ,התקציב מגיע לאישור בלחץ של המוצעה
גיל :לא ניתן לעשות לפני דצמבר
מנדי :אפשר הערב
חן :לא ידענו הכנסות עד אמצע ינואר
גיל :אי אפשר להכין הוצאות בלי לדעת הכנסות
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מנדי :אם הועדות היו עושות את עבודתן  ...אני אצביע שוב נגד כי אקסל יפה ומסודר לא משקיף
חיים :בהכנסות על פי שקל
מנדי :בהוצאות צריך להיות אותו הדבר .בסיס הנתונים שלנו מספיק רחב ואפשר לדעת 90%
מההערכות
חן :זו מסגרת התקציב  .אין ועדת תרבות שתגיד על בסיס מה
מנדיL :אין ועדת תרבות  .הערכת K 110לפי שנים קודמות  .שועדת תרבות תתכנס למספר שאנחנו
מאשרים  .ולא תעשה מה שהיא רוצה
חן :זה מה שהיה
מנדי :לא תקין!
חן :תתנה ,תקבע כללים
מנדי :המסורת צריכה להיות בנויוה על בסיס מסויים
חן :על בסיס ניסיון
גיל :הכל כתוב מה עוד אתה רוצה לדעת? אתה רוצה קובץ של החשבוניות?
אורי :מי שרוצה לראות שישב עם חן ויראה
מנדי :יש דברים מסודרים  .הרוב לא מסודר .בוא נפתח ועדת תרבות .וועדת קהילה
חן :שלחתי קובץ (מציג ומציג גם את אישור תקציב טו בשבט)
מנדי :צריך להביא מפעם לפעם כזה דבר כדי לראות
מנדי :אבל כך זה עובד
מנדי :מכיר את התוכנית של גוזלן והיא בסדר גמור .כך צריךל להיות בכל
גיל :בוא נצביע על התקציב
חן :אתה מסיים שנה מאוזן
גיל :התציב נכון ואני מבקש להצביע בעד התקציב
מנדי :אנחנו כל שנה חוזרים..
אורי :ראינו תקציב מאוזן .ראינו השנה שכאשר ניתן המועצה לא מונעים כספים .בסך הכל ראש המועצה
עמד השנה בכל הבטחותיו .התקציב הזה  ,יש בו יותר קהילה .הרזולוציה שאנחנו מגיעים לא מגיעים גם
בישובים עם הרבה יותר עובדים  ,לא מתנדבים .
אני מבקש לאשר את התקציב.
בעד :אורי ששה ,גיל עמל ,מניה אובולסקי ,דר בן חסיד
נגד :מנדי דהן וחיים אלמקיס.
מנדי :אני רוצה להעלות את נושא ההחלטה על דרך נופית .קיבלנו החלטה לא שקולה בלחץ של צרחות
ואיומים  .צריך מחד לשמוע ומאידך לערוך דיון נפר
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אורי :הדיון נוהל
מנדי  :צריך דיון בנפרד
חן :כנס תושבים
אורי :נפיק לקחים לישיבות הבאות בדיונים לגבי נושאים בוערים .

רשמה :ענת רוט
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